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والدت امام حسن 
 مجتبی 
علیه السالم و 
روز اکرام را به 
مسلمانان جهان 
تبریک می گوییم 

استاندار در شورای برنامه ریزی اصفهان خبر داد:
عملکرد وزیر نیرو درباره آب 
اصفهان با انتقاد مواجه است 2

اهدای جایزه به برترین 
طراح لباس پرستاران  ش�هر زیر زمینی یکی از 35

عجایب دنیاست

تخفیف 20 درصدی به متقاضیان 
پروانه ساختماني تا 25 تیرماه

تنش آبی  برای40 درصد 
جمعیت زمین 

راه اندازی خط نخست تراموای 
اصفهان از ابتدای سال ۹4

جزییات پذیرش بدون آزمون 
دانشجویان دکتری

 رییس جمهور به چهارمحال
 و بختیاری سفر می کند
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ابالغ آیین  نامه معافیت پزشکی 
مشموالن خدمت سربازی

معاون اول رییس جمهور آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشموالن 
خدمت وظیفه عمومی را ابالغ کرد. هیات وزیران در جلسه مورخ ٢١ 
اردیبهش��ت ١٣٩٣بنا به پیش��نهاد وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح - کشور - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

تایید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصره )١( ماده ٣٩...

فروش بلیت قطاراز طریق تلفن همراه در اصفهان
4
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کارت هوشمند جای
 دفترچه های درمانی را می گیرد 

از اول مهرماه صورت می گیرد 

مدیر کل راه آهن استان خبر داد: 

 مدیر کل بیمه تامین اجتماعی استان اصفهان ابراز امیدواری 
کرد: طرح کارت هوشمند درمان به جای دفترچه های بیمه 

درمانی از یک مهر سال جاری در اصفهان اجرا شود.
 علی اصغر داد خواه با حضور در جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان، اظهار کرد: این طرح در ابتدا در واحدهای ملکی 

این سازمان اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه ش��اخص فراگیری بیمه تامین اجتماعی در 

استان اصفهان 65 درصد است، افزود: راهی جز غیر حضوری 
کردن ارایه خدمات در سازمان تامین اجتماعی با این حجم از 

مراجعین وجود ندارد.
وی تصریح کرد: ١0 هزار کارفرما با اداره کل تامین اجتماعی 
استان اصفهان طرف قرارداد هستند که در صورت جایگزینی 
کارت هوشمند درمان به جای دفترچه های بیمه از ١0٩ هزار 

تردد در سطح شهر کاسته خواهد شد.
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 ریزگردهای گاوخونی
 تا تهران هم می رود 

دبیر جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیس��ت اصفهان با 
بیان اینکه کارگاه زاینده رود شناس��ی برگزار می شود، گفت: 
دانش مردم در زمینه زاینده رود اندک است و مرکز مطالعات 

ایران قصد ارتقای این موضوع مهم را دارد.
خوشه عظیم پور با اعالم این خبر اظهار داشت: این جمعیت با 

همکاری مرکز مطالعات آب ایران و دانشگاه آزاد...
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اخبار کوتاهيادداشت

کنار زدن نیروهای مؤمن کنار زدن 
انقالب است

امام جمعه اصفهان با اش��اره به سخنان مقام معظم رهبری پیرامون 
لزوم حمای��ت از نیروهای مؤم��ن و انقالبی گف��ت: در جریان فتنه 
نیروهای انقالب��ی بودند که از انقالب دفاع کردن��د و به همین دلیل 
اس��ت که کنار زدن آن ها به معنی کنار زدن انقالب اس��ت.آیت اهلل 
سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های نماز جمعه اصفهان ضمن 
تقدیر از تالش های دولت یازدهم در حوزه سالمت و پزشکی با اشاره 
به س��خنان رهبر معظم انقالب تصریح کرد: ای��ن نیروهای مؤمن و 
انقالبی بودند که تا پای جان از انقالب اسالمی دفاع کردند و به همین 
خاطر است که کنار زدن نیروهای مؤمن و انقالبی کنار زدن انقالب 

محسوب می شود.
نماینده ولی فقیه در اصفهان حفظ حجاب را به منزله حفظ عفت و 
پاکدامنی دانست و تصریح کرد: حفظ حیا و حجاب نماد یک انسان 
مسلمان است و مسلمان از غیر مسلمان با حیا و حجاب خود شناخته 
می شود.کم ش��دن حجاب و عفاف در جامعه موجب باال رفتن آمار 
طالق حتی در شهرهای مذهبی شده است.طباطبایی نژاد جمعیت 
را عامل اصلی بقای یک کش��ور دانس��ت و افزود: پیر شدن جمعیت 

موجب می شود بیگانگان بتوانند بر کشور تسلط پیدا کنند.

 عملکرد وزير نیرو درباره آب اصفهان 
با انتقاد مواجه است

عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
وزیر نیرو از جمله وزرایی  است که در مورد عملکرد خود به ویژه در 
استان اصفهان با تردید زیادی همراه است و باید نسبت به این مساله 
تجدید نظر کند.محمدعلی اسفنانی با اشاره به طرح استیضاح وزیر 
نیرو و عدم اعالم وصول این مساله در مجلس اظهار کرد: وزیر نیرو از 
جمله وزرایی است که درباره عملکرد خود به ویژه در استان اصفهان 
با تردید زیادی همراه است.وی با انتقاد از عملکرد وزیر نیرو در دوره 
حضور در وزارت نیرو اف��زود: به نظر می رس��د چیت چیان از جمله 
وزرائی بوده که اگر اس��تیضاح وی مطرح ش��ود، احتمال خطر عدم 
رای اعتماد دوباره به وی از سوی مجلس شورای اسالمی وجود دارد.

هیچ تهديدی از جانب داعش متوجه 
کشورمان نیست

   سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر امن بودن مرزهای غربی کشور 
گفت که هیچ تهدیدی از ناحیه داعش متوجه کش��ورمان نیس��ت.

حس��ینعلی امیری همچنین اظهار کرد: الحمداهلل وضعیت مرزهای 
ما بسیار خوب است و هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد.وی با اشاره 
به بازدید وزیر کشور از مرزهای جنوب شرق و مرزهای غرب کشور در 
کردستان و کرمانشاه یادآور شد: البته بخش های مختلفی در مرزها 
فعال هستند، یک بخش از مرزها مربوط به وزارت کشور و بخش دیگر 
مربوط به نیروهای مسلح است. آقای رحمانی فضلی در بخش مربوط 

به وزارت کشور دستورات الزم را داده اند.
وی خاطر نش��ان کرد: بحث مرزها در این شورا نیز همواره به عنوان 

یک اولویت در دستور کار است.
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   سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسالمی در نشستی در مقر سازمان ملل متحد، خواستار اقدام فوری 2
شورای امنیت برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شدند. در این نشست مقرر شد که کشورهای عضو سازمان 

همکاری ها تالش های سیاسی خود، به ویژه در شورای امنیت را برای توقف فوری این تهاجم به غزه تشدید کنند.

مشاور نمایندگی ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه دولت کنونی 
عراق از عوامل تثبیت کننده قدرت ایران در منطقه است، گفت: 
آمریکا با وجود تفاوت ماهیتی دو گروه تکفیری و بعثی، آن ها را 
به هم پیوند داد تا با کنار زدن دولت نور المالکی و همسو نکردن 
عراق با ایران، مانع از هم افزایی و تثبیت قدرت ایران در منطقه 
شود.س��ردار یداهلل جوانی در گردهمایی سیاسی پایوران سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در نمازخانه ستاد فرماندهی 
این س��پاه با اش��اره به تحوالت عراق و چگونگی ورود داعش به 
این کش��ور، اظهار کرد: گروه داعش پس از ورود به استان نینوا 
تهدید کرده بود که پس از تصرف سامرا نوبت به بغداد، کربال و 
نجف خواهد رس��ید.وی افزود: اگر گروه های مقاومت در سامرا 

نبودند، ممکن بود بغداد نیز سقوط کند.مشاور نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه با اش��اره به ویژگی های خاص منطقه خاورمیانه، 
تصریح کرد: تحلیل حوادث عراق بدون در نظر گرفتن مسایل 
منطقه ای، یک تحلیل غلط است.وی به پیوستگی بحران ها در 
کشورهای افغانستان، سوریه، لبنان و عراق اشاره کرد و افزود: در 
پشت صحنه این بحران ها اتاق های فکر وجود دارد که گروه های 
ش��رکت کننده در این بحران ها را هدایت و هماهنگ می کند.

جوانی ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب پیرامون حوادث 
عراق، گفت: نقش آمریکا در حمایت و طراحی این بحران ها قابل 
تأمل است.وی با بیان اینکه آمریکا برای دست یابی به رهبری 
جهانی، باید بر منطقه خاورمیانه تسلط داشته باشد، خاطر نشان 
کرد: امروز انقالب اسالمی پس از گذشت 35 سال به یک قدرت 
منطقه ای تبدیل شده است و مانع از تس��لط آمریکا بر منطقه 
خاورمیانه است.مش��اور نمایندگی ولی فقیه در سپاه ادامه داد: 
تثبیت قدرت ایران در منطقه عامل نگرانی آمریکایی هاست.وی 
در ادامه به نگرانی امریکا از صدور پیام انقالب به سایر کشورها و 
بیداری اسالمی اشاره کرد و افزود: ثبیت قدرت ایران در منطقه، 
ما را تبدیل به یک قدرت بین المللی خواهد کرد و این مس��اله 
کاماًل به ضرر ایاالت متحده است.سردار جوانی یادآور شد: سیر 
نهادینه ش��دن قدرت منطقه ای ایران و بیداری اسالمی اکنون 
پس از گذشت 500 سال در حال شکل گیری است.وی تأکید 
کرد: آمریکا به هر دری می زند تا مانع از س��قوط حکومت های 

فاسد و وابسته ای همچون عربس��تان، قطر، اردن و کویت شود 
چراکه با سقوط این کشورها پایگاه های نظامی خود در منطقه را 
از دست خواهد داد.جوانی عنوان کرد: آمریکا برای حفظ حضور 
خود و تسلط در منطقه خاورمیانه، به دنبال ایجاد فشار بر محور 
مقاومت در منطقه است.وی گفت: امروز ایران به برکت انقالب 
اسالمی دارای دو حوزه نفوذ راهبردی و استراتژیک در منطقه، 
یکی حوزه نفوذ راهبردی در بحث بیداری اس��المی و دیگری 
حوزه نفوذ اس��تراتژیک در بحث مقاومت در منطقه و بازشدن 
ژئوپلوتیک ایران است.سردار جوانی تأکید کرد: هدف راهبردی 
آمریکا این اس��ت که قدرت ایران تثبیت نش��ود.وی با اشاره به 
حمایت و هدایت آمریکایی ها از گروه های تکفیری و بعثی در 
عراق، عنوان کرد: آمریکایی ها با استفاده از نارضایتی اهل تسنن 
عراق و با پیوند تفکیری ها و بعثی ها ب��ه دنبال ایجاد بحران در 

عراق و روند سیاسی این کشور هستند.
مشاور نمایندگی ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه دولت کنونی 
عراق از عوامل تثبت کننده قدرت ایران در منطقه است، تصریح 
 کرد: آمریکا با وجود تفاوت ماهیت��ی دو گروه تکفیری و بعثی،

 آن ها را به هم پیوند داد تا با کنار زدن دولت نور المالکی و همسو 
نکردن عراق با ایران، مانع از هم افزایی و تثبیت قدرت ایران در 
منطقه شود.وی در پایان خاطر نش��ان کرد: عده ای در کشور با 
ارایه تحلیل های نادرست از تحوالت عراق، به دنبال ایجاد اخالل 

در نظام محاسباتی در کشور هستند.

مشاور نمايندگی ولی فقیه در سپاه: 

دولت کنونی عراق از عوامل تثبت کننده قدرت ايران در منطقه است
تثبیت قدرت ایران در منطقه عامل نگرانی آمریکایی ها

خبرگ��زاری رویترز ب��ه نقل از 
قانون گ��ذاران و اعضای کنگره 
آمریکا اع��الم ک��رد: کنگره از 
تمدید توافق اولیه ایران و گروه 

1+5 حمایت خواهد کرد.
و  قانون گ��ذاران  معاون��ان 
اعض��ای کنگ��ره آمری��کا ب��ه 
خبرگ��زاری رویت��رز گفته اند 
نماین��دگان  مجل��س  ک��ه 
عل��ی رغ��م درخواس��ت های 
جمهوری خواه��ان و برخ��ی 
دموکرات ها برای کنار گذاشتن 
مذاکرات هس��ته ای و بازگشت 
ب��ه تحریم ه��ای س��خت علیه 
ته��ران از تمدید تواف��ق اولیه 
ژنو حمای��ت خواهند ک��رد.از 
آن جای��ی که جان ک��ری وزیر 
امور خارجه آمریکا قرار اس��ت 
به منظور دی��دار و گفت وگو با 
مقامات ش��ش قدرت جهانی و 
ایران برای پیش��برد مذاکرات 
هس��ته ای ب��ه وین س��فر کند 
برخی قانون گ��ذاران آمریکایی 
از راه حل دیپلماس��ی خس��ته 

شده اند.
 آن ه��ا خواس��تار رویک��ردی 
تهدی��د  و  نه تر  س��خت گیرا
تهران ب��ه اعم��ال تحریم های 
بیش��تر هستند.بس��یاری از 
جمهوری خواهان می گویند از 
این می ترس��ند  که کاخ سفید 
ب��رای ب��ه دس��ت آوردن یک 
پی��روزی در عرصه سیاس��ت 
خارجی بیش از اندازه به ایران 
امتیاز دهد. ام��ا دموکرات های 
بانف��وذ مجلس س��نا از تمدید 
توافق اولیه که ت��ا 20 ژوئیه به 
پایان می رسد حمایت می کنند.

س��ناتور دی��ان فین اش��تاین 
رییس کمیته اطالعات سنا در 
این باره گفت: من کامال متقاعد 
ش��دم که این مذاکرات باید تا 

به نتیج��ه رس��یدن ادامه پیدا 
کند.بر اس��اس گزارش رویترز، 
طبق تواف��ق اولیه ژن��و که در 
نوامبر س��ال 2013 به دس��ت 
آمد ایران و شش قدرت جهانی 
ش��ش ماه فرصت داشتند تا در 
خصوص برنامه هسته ای ایران و 
تحریم های بین المللی علیه این 
کشور به راه حلی نهایی برسند. 
همچنین بنا بر این توافق امکان 

تمدید شش ماه وجود دارد.
اوایل س��ال جاری رهبران سنا 
از طرح ارایه شده رابرت منندز 
و م��ارک کی��رک دو س��ناتور 
تندرو را ک��ه خواس��تار توقف 
کامل صادرات نفت ایران شده 
بودن��د جلوگی��ری کردند. در 
 این طرح همچنی��ن اختیارات

 ریی��س جمهور آمری��کا برای 
چشم پوشی از تحریم های ایران 
در صورتی که تهران توافق اولیه 
را نق��ض کند کاه��ش می داد.

معاونان اعضای س��نا و مجلس 
نماین��دگان گفتند ک��ه انتظار 
دارند ق��وی تری��ن هم پیمانان 
دموکرات اوبام��ا از تمدید این 
توافق حتی اگر ش��امل کاهش 
تحریم ه��ا علیه ایران باش��د تا 
زمانی که دولت مشخصا اعالم 
کند ک��ه مذاکرات پیش��رفت 
داش��ته اس��ت حمایت کنند.

برخ��ی اعض��ای کنگ��ره ابراز 
نگرانی  می کنند که توافق اولیه 
دروازه های تجارت به روی ایران 
را باز و رژیم تحریم ها را تضعیف 
می  کند ام��ا بخش زی��ادی از 
این تحریم ه��ا هنوز ب��ه قوت 
خود باقی است. با این حال در 
ماه های اخیر هیأت های تجاری 
به منظور بررس��ی فرصت های 
سرمایه گذاری در ایران به این 

کشور سفر کرده اند.

اقدام فوری شورای امنیت برای توقف جنایت های رژیم صهیونیستی

 کنگره آمريکا به دنبال حمايت
 از تمديد توافق ژنو

 استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: براساس آخرین نشست ها 
و جلسات برگزار ش��ده در نهاد ریاست جمهوری و دفاتر معاونان 
رییس جمهور، مقرر شده تا دکتر روحانی و هیات دولت در آینده ای 
نزدیک به این استان سفر کنند.قاسم سلیمانی دشتکی با اعالم 
این خبر اظهار کرد: زمان قطعی س��فر ریی��س جمهور و هیات 

دولت به چهارمحال و بختیاری هنوز مش��خص نشده است، ولی 
طبق آن چه به ما اعالم شده این سفر در آینده ای نزدیک صورت 
می پذیرد.وی افزود: با توجه ب��ه برنامه ریزی های صورت گرفته، 
با س��فر رییس جمهور و هیات دولت ب��ه چهارمحال و بختیاری 
پروژه های جدید راه اندازی و عملیات اجرای��ی برخی پروژه ها و 

طرح های دیگر آغاز می شوند.سلیمانی دشتکی استفاده مطلوب 
از سفر رییس جمهور و هیات دولت به چهارمحال و بختیاری را 
ضروری اعالم و تصریح کرد: در این سفر می توان به منظور اجرای 
طرح های مهم صنعتی، عمرانی و مادر برنامه ریزی و گام مهمی 
را در راستای افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، بهبود وضعیت 
معیشت خانوارها، رونق اقتصادی و رسیدن سریع تر به توسعه پویا 

و همه جانبه برداشت.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: شرایط این استان برای ایجاد 
و تقویت  طرح های صنعتی مناسب است و باید رییس جمهور در 
این زمینه به واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل این استان 
توجه جدی داشته باش��د.وی تصریح کرد: در استان چهارمحال 
و بختیاری پروژه های نیمه تمام زی��ادی وجود دارد که تکمیل و 
راه اندازی آن ها نیازمند مس��اعدت دولت تدبیر و امید اس��ت که 
از جمل��ه این پروژه ه��ا چهاربانده کردن ج��اده بروجن، لردگان 
به خوزس��تان و همچنین پروژه  راه آهن این اس��تان و همچنین 
پروژه های دیگری است که به صورت نیمه تمام در این استان رها 
شده اند.سلیمانی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر کارگروه های 
مورد نیاز برای برنامه ریزی مناسب برای استقبال از هیات دولت 
در استان چهارمحال و بختیاری تشکیل شده اند، هماهنگی های 
الزم صورت گرفت��ه و در این زمینه هیچ مش��کلی وجود ندارد و 
همه ما منتظر مشخص شدن زمان دقیق سفر رییس  جمهور  به 

استان هستیم.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری از انتشار سومین 
فراخوان جشنواره محیط زیست در آموزه های رضوی از مجموعه 
برنامه ه��ای دوازدهمی��ن جش��نواره بین المللی ام��ام رضا)ع( 
در این اس��تان خبر داد.س��عید یوس��ف پور اظهار کرد: توجه به 
جایگاه معارف اس��المی و س��یره  بزرگان در جامعه، همچنین 
اذعان به نقش دین در تغییر نگرش و رفت��ار مردم، موجب این 
شده اس��ت تا امروزه فرامین الهی و دینی برای حفظ جلوه های 
گوناگون س��رمایه های طبیع��ی بیش از پیش م��ورد توجه قرار 
گی��رد.وی افزود: از این رو س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به 
 مناسبت میالد با سعادت حضرت فاطمه معصومه)س( و حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع(، همزمان با دهه کرامت در راستای جلب 
توجه و تفکر مردم، عالقه مندان و دوس��تداران محیط زیس��ت 
به ویژه صاحب نظران و هنرمندان، جش��نواره محیط زیست در 

آموزه های رضوی را با محور بررس��ی اثرات بهره مندی از سیره 
و معارف حض��رت ثامن الحج��ج در اصالح رفتاره��ای محیط 
زیس��تی آحاد جامعه برگزار می کند.یوسف پور بیان داشت: این 
جشنواره در دو قسمت موضوعات اصلی و موضوعات فرعی برگزار 

می شود.مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اهداف برگزاری این جشنواره گفت: استفاده از فرصت برگزاری 
جشنواره بین المللی امام رضا در جهت آموزش و فرهنگ سازی 
در راستای حفظ و نگهداشت منابع طبیعی و سرمایه های ملی و 
ترویج رفتارهای به هنجار محیط زیستی، گسترش فعالیت های 
هنری، مذهبی مرتبط با موضوعات محیط زیستی با استفاده از 
سیره بزرگان دین به ویژه امام رضا)ع( در میان فعاالن فرهنگی و 
هنری جامعه از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.وی 
ادامه داد: شناسایی و تجلیل از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان 
آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه محیط زیست با بهره گرفتن 
ازظرفیت معارف اس��المی به خصوص فرهن��گ رضوی از دیگر 
 اهداف برگزاری این جش��نواره در استان چهارمحال و بختیاری

 است.

نماینده م��ردم نطنز و بخش قمصر گفت: داع��ش یا همان گروه 
به اصطالح اسالمی، فرزند نامشروع اس��راییل غاصب و برخی از 
کشورهای عرب منطقه است و مسلمانان باید در مقابله با این گروه، 

هوشیاری خود را حفظ کنند.
محمد فیروزی اظهار کرد: داعش یا همان گروه به اصطالح اسالمی 
که هیچ رنگ و بویی از اسالم و انسانیت نبرده اند، فرزند نامشروع 

صهیونیست و برخی از کشورهای عرب منطقه است.
وی افزود: متاس��فانه برخی از کش��ورهای عربی منطقه در حال 
برهم زدن ثبات و امنیت منطقه هستند که با همکاری استکبار 
جهانی و در راس آن ها آمریکا این تحرکات منفی در منطقه ایجاد 

شده است.
نماینده مردم نطنز و بخش قمصر گفت: گروه تروریستی داعش 
یا همان گروه به اصطالح اسالمی که سبب ایجاد نا امنی و کشتار 

در کشورهای مسلمان منطقه شده است، دانش آموخته اسراییل 
غاصب و استکبار است.

وی تصریح کرد: اعضا این گروه افرادی متحجر و خون خوار هستند 
که به اسم و چهره اسالم دست به انواع جنایات و وحشی گری ها 
می زنند که این موضوع باعث تخریب چهره اسالم در دنیا می شود.

فیروزی خاطرنش��ان کرد: این گروه تروریس��تی نه تنها س��بب 
نا امنی و کش��تار در کش��ورهای مس��لمان ش��ده اس��ت، بلکه 
دامن گی��ر حامیان عرب��ی و غربی خود ش��ده و این گ��روه و هم 
 پیمانان آن بای��د بدانند که آین��ده ای تاریک و ش��وم در انتظار

 آن ها است.
وی بیان کرد: دنیای استکبار در قرن های مختلف، با تمام ابزارش 
به جنگ اس��الم آمده و قص��د دارد با ایجاد چنی��ن گروه هایی، 
چهره اس��الم را خ��راب کند، چرا که اس��الم هم��ه را به بندگی 
 خدا س��فارش می کن��د ولی اس��تکبار ب��ر خالف ای��ن موضوع

 عمل می کند.

استاندارخبر داد

ريیس جمهور به چهارمحال و بختیاری سفر می کند

با ايجاد قطب معدنی

 افزايش تولید سنگ های تزيینی 
در چهارمحال و بختیاری

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه با کیفیت ترین معدن خاک نس��وز کش��ور در این استان فعال 

است، از افزایش معادن تولید سنگ های تزیینی در استان خبر داد.
سیدنعیم امامی با اش��اره به فعالیت پنج هزار و 100 معدن فعال در 
کشور، افزود: از این تعداد 174 معدن در چهارمحال و بختیاری فعال 
اس��ت که 3.4 معادن کشور را تش��کیل می دهد.وی اظهار کرد: این 
معادن ساالنه 450 میلیون تن ماده معدنی در سطح کشور استخراج 
می کنند که میزان اس��تخراج این اس��تان 5.5میلیون تن است که 

1.2درصد تولید کشور است.
امامی با بیان اینکه 112هزار نفر در کش��ور در بخ��ش معدن فعال 
هستند، خاطر نش��ان کرد: معادن اس��تان برای یک هزار و 503 نفر 
اشتغال ایجاد کرده اند.وی به 37معدن مرمر تزئینی در استان اشاره 
و تصریح کرد: سیلیس، خاک نسوز، سلستین، سنگ آهکی و در کل 
مجموعه ای از کانی های فلزی و غیر فلزی از معادن استان استخراج 
می شود.امامی اظهار کرد: بهترین معدن خاک نسوز از لحاظ کیفیت 
و میزان تولید در کشور در این استان فعال است که در سال گذشته 
27هزار و 500 تن تولید داش��ته اس��ت.وی با بیان اینکه باید سهم 
تولیدات معدنی استان از یک درصد به دو درصد افزایش یابد، گفت: 
باید با توقف افزایش معادن تولید شن و ماسه، معادن تولید سنگ های 

تزیینی را در استان افزایش داد.
امامی با تاکید برضرورت ایجاد قطب معدنی س��نگ های تزیینی در 
استان خاطر نش��ان کرد: زمینی در منطقه ای در اطراف جونقان به 
سرمایه گذاران واگذار شد تا قطب معدنی سنگ های تزیینی جونقان 
ایجاد شود.به گفته وی، بر اساس شاخص ها و ارزش گذاری واحدهای 
فعال معدنی، اس��تان چهارمحال و بختیاری در رتبه بیس��ت و یکم 

کشور قرار دارد.

تجهیز8 محور جديد استان 
به تردد شمار

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری از نصب 21 
دستگاه تردد شمار در محورهای مواصالتی استان خبر داد و گفت: 
تا پایان سال جاري در هشت محور جدید دیگر، دستگاه تردد شمار 
نصب و راه اندازي مي شود.فریبرز کرمی اظهارکرد: به منظور کنترل و 
بررسي میزان تردد در محورهاي مواصالتي به صورت آنالین، تعداد 
17 دستگاه نصب شده بود که با افزودن چهار دستگاه دیگر طي سه 
ماه گذشته، تعداد دستگاه های تردد شمار استان به 21 مورد رسید.

 وی تعیین میزان حجم ترافیک و میانگین س��رعت وسایط نقلیه را 
از مهم ترین ویژگي این دس��تگاه ها برشمرد و گفت: آمار تردد در42 
محور اس��تان به صورت روزانه کنت��رل و گزارش��ات تحلیلي تهیه 

مي شود.
 کرمی میزان کل تردد در اس��تان را  16 میلیون و 205 هزار و 691 
وسیله دانست و افزود: از این تعداد 2 میلیون و105  هزار و200وسیله 

نقلیه سنگین هستند.

 32 مقاله در نخستین همايش ملی
 »آب های معدنی« پذيرش شد

دبی��ر علمی نخس��تین همایش مل��ی »آب های معدن��ی با رویک��رد تولید و 
صادرات« از پذیرش 32 مقاله ارس��الی ب��ه دبیرخانه این همای��ش خبر داد. 
س��یاوش نظری اظهارکرد: داوران 32 اثر علمی از مجموع مقاالت ارسالی به 
 دبیرخانه نخستین همایش ملی آب های معدنی بارویکرد تولید و صادرات را

 پذیرفتند.
 وی افزود: ازمجموع 49 اثر مرتبط ارس��ال شده به دبیرخانه همایش آب های 
معدنی با رویکرد تولی��د و صادرات، پس از س��ه بارداوری هر اث��ر، 32 مقاله 

پذیرفته شد. 
به گفته وی، هش��ت مقال��ه پذیرفت��ه ش��ده در زمین��ه تولی��د، بازاریابی و 
 ص��ادرات و چه��ار مقال��ه درزمین��ه بهداش��ت و درم��ان آب ه��ای معدنی

 است. 
نظری خاطرنش��ان کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته 15 مردادماه س��ال 
جاری نخستین همایش ملی »آب های معدنی با رویکردتولید و صادرات« در 

تاالر ابن سینای شهرکرد برگزار می شود.

 عفاف و حجاب ضامن حفظ
 کرامت و حقوق بانوان است

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: عفاف 
و حجاب ضامنی برای حفظ حقوق، کرامت و شرافت انسانی بانوان در جامعه 
است.علی گرجی حضور بانوان ایرانی با حجاب کامل در عرصه های بین المللی 
را از افتخارات انقالب اسالمی عنوان کرد و گفت: کم نیستند بانوان محجبه ای 
که با اقتدار کام��ل در عرصه مختل��ف علمی، عرصه های گوناگون ورزش��ی، 
هنری، اجتماعی حاضر شده و صاحب درجات برتر و نشان های ملی و جهانی 

غرورانگیزی برای کشور شدند.
 وی حض��ور بان��وان در عرصه ه��ای مختل��ف سیاس��ی اجتماع��ی را

 هم دوش با م��ردان و بلکه در م��واردی جلوتر از آنان ذکر ک��رد و افزود: پس 
از گذش��ت 35 س��ال از پیروزی انقالب اس��المی، دخت��ران و بان��وان ایران 
اس��المی ب��ا بازش��ناخت و بازآفرین��ی الگ��و حقیق��ی ی��ک زن مقت��در، 
 کام��ل و عفی��ف در عرصه ه��ای گوناگ��ون وظای��ف خطی��ر خ��ود را انجام

 می دهند.

 بیش از ۵ هزار سند کاداستری 
در استان  صادر شد

مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک چهارمحال و بختیاری گفت: در سه ماه نخست 
امس��ال تعداد پنج ه��زار و742 برگ س��ند کاداس��تری در واحدهای ثبتی 
چهارمحال و بختیاری صادر شده که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 3۸ 

درصد رشد داشته است.
محمد حس��ن بهادر ، اظهار کرد: در س��ه ماه نخست امس��ال تعداد پنج هزار 
و742 برگ س��ند کاداس��تری در واحدهای ثبتی اس��تان صادر ش��ده و یک 
ه��زار و607 عملیات ثبتی ش��امل پذیرش ثب��ت، تفکیک، تحدی��د حدود، 
افراز و تجمیع انجام ش��ده که صدور اسناد مالکیت کاداس��تری در سه ماهه 
 ابتدای امس��ال نسبت به مدت مش��ابه سال گذش��ته بیش از 3۸ درصد رشد

 داشته است.

مديرکل محیط زيست چهارمحال و بختیاری:

فراخوان سومین جشنواره محیط زيست و آموزه های رضوی  در استان

نماينده مردم نطنز و بخش قمصر:

داعش، فرزند نامشروع صهیونیست و کشورهای عرب منطقه است
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یادداشت

جزییات پذیرش بدون آزمون 
دانشجویان دکتری

جزییات آیین نامه پذیرش بدون 
آزمون اس��تعدادهای درخشان 
در مقط��ع دکت��ری منتش��ر 
ش��د.آیین نامه اس��تعدادهای 
درخش��ان دکتری که به تایید 
و امضای وزیر عل��وم، تحقیقات 
و فناوری رسید، جایگزین ماده 
8 »آیین نامه ارایه تسهیالت به 
برگزیدگان علمی برای ورود به 
دوره ه��ای تحصیل��ی باالتر« و 
سایرمصوبات مربوط به پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری می شود 
و از س��ال تحصیلی 95-1394 نیز الزم االجراست.براساس آیین نامه 
جدید دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل 20 درصد از ظرفیت پذیرش 
با آزمون شیوه آموزشی- پژوهشی دوره  روزانه دکتری خود در هر کد 
رش��ته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد 
داخل کش��ور و مورد تأیید وزارت به صورت مازاد بر ظرفیت، بارعایت 
شرایط زیر، پذیرش کند:1. داش��تن میانگین کل 16 و باالتر در دوره 
کارشناس��ی و میانگین کل 17 و باالتر بدون احتساب نمره پایان نامه 
در دوره کارشناسی ارشد2. بیش از دو س��ال از تاریخ دانش آموختگی 
متقاضی نگذش��ته باش��د3. کس��ب حداقل 70 امتیاز از فعالیت های 
آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست )کسب 
حداقل 10 امتیاز از ردیف شماره 1 بخش امتیازات پژوهشی و کسب 
حداقل 4 امتی��از از ردیف ش��ماره11 مربوط به م��درک زبان، بخش 
امتیازات آموزشی الزامی است(.این قانون شامل دو تبصره به شرح زیر 
است:تبصره 1: دانشگاه پیام نور، آزاد اسالمی، غیردولتی- غیرانتفاعی 
و پردیس های بی��ن المل��ل )خودگردان( مج��از به اس��تفاده از این 
 آیین نامه برای پذیرش استعداد درخش��ان در دوره دکتری نیستند.

تبصره 2: پذیرش دانش آموختگان حایز ش��رایط این آیین نامه بدون 
پرداخت ش��هریه تحصیلی است.همچنین براس��اس آیین نامه جدید 
دانش��گاه می تواند فقط یک بار تا اول ش��هریور ماه هر سال نسبت به 
پذیرش حایزان ش��رایط، اقدام نماید. اس��امی پذیرفته ش��دگان باید 
توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید صالحیت عمومی به سازمان 
سنجش ارسال ش��ود و قطعی ش��دن ثبت نام منوط به تأیید سازمان 
مذکور است.امکان پذیر بودن پذیرش افراد مشمول این آیین نامه، در 
همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی 
دوره کارشناس��ی ارشد متقاضی، به تش��خیص گروه آموزشی و تأیید 

شورای آموزشی دانشگاه از دیگر موارد این آیین نامه است.
الزم به ذکر است تغییر رش��ته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر 
اساس این آیین نامه، مجاز نیست و همچنین مسوولیت حسن اجرای 
این آیین نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن بر عهده دانشگاه 
پذیرنده است، نظارت بر اجرا بر عهده سازمان سنجش و شرح و تفسیر 

مفاد آن بر عهدة معاونت آموزشی وزارت خواهد بود.
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جشن بزرگ حامیان و ایتام در اصفهان برگزار شد 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: در آستانه هفته اطعام و اکرام ایتام امسال 
ویژه برنامه ای برای دیدار حامیان و ایتام در اصفهان اجرا شده و جشن بزرگ حامیان و ایتام، فردا در 
اصفهان برگزار می شود.مهدی مجلس آرا اظهار کرد: این جشن دیروز هم زمان با چهاردهمین روز ماه 

مبارک رمضان در اصفهان برگزار  شد.

3

دبیر جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان 
با بیان اینکه کارگاه زاینده رود شناس��ی برگزار می شود، 
گفت: دانش مردم در زمینه زاینده رود اندک است و مرکز 

مطالعات ایران قصد ارتقای این موضوع مهم را دارد.
خوش��ه عظیم پور با اعالم ای��ن خبر اظهار داش��ت: این 
جمعیت با همکاری مرکز مطالعات آب ایران و دانش��گاه 

آزاد اسالمی اصفهان در راس��تای اطالع رسانی جامعه از 
وضعیت حوضچه آبریز زاینده رود اق��دام به برگزاری این 

سلسله نشست ها می کند.
وی با اش��اره به برگزاری اولین جلس��ه از این کارگاه های 
در دانشگاه آزاد خوراس��گان، افزود: دانش مردم در زمینه 
این رودخانه اندک اس��ت و ه��دف مرک��ز مطالعات آب 
ایران نیزارتق��ای اطالع��ات مردم در خص��وص مباحث 
هیدرولوژی، میزان ورود و خروج آب و همچنین تقسیمات 
 زاینده رود و ... اس��ت.این فعال محیط زیست تاکید کرد: 
 زاین��ده رود نیازمن��د نگاهی واح��د یا هم��ان مدیریت 
یک پارچه از سرچش��مه تا پایاب آن در تاالب بین المللی 
گاوخونی است به عبارت بهتر همچون عضوی از بدن است 
که در صورت درد تمامی جوارح دیگر را نیز مبتال می کند 

و نگاه جداگانه در این حوزه معنایی ندارد.
زاین�ده رود مان�ع گس�ترش کوی�ر اس�ت

 نه تفرجگاه
عظیم پور ادامه داد: یکی از اهداف این نشس��ت ها تفهیم 
این موضوع است که زاینده رود تفرجگاه نیست بلکه وجود 
و بقای آن در فالت خش��ک مرکز ایران مانع از گس��ترش 
کویر خواهد شد.وی تصریح کرد: براساس مطالعات علمی 
کارشناسان مرکز مطالعات آب ایران، خشک شدن کامل 
تاالب بین الملل��ی گاوخونی موجب انتش��ار ذرات غبار و 
نمک تا شهر تهران نیز خواهد شد.این فعال محیط زیست 
یادآور شد: یکی از موضوعات مهم در این نشست ها ایجاد 
روح هم دلی بین جامعه پیرامون حوضه آبریز این رودخانه 
تمدن س��از اس��ت به نحوی که حتی امروز در جریان این 
نشست صرفا اصفهانی ها حضور نداشته بلکه حضور افراد از 

شهرهای گوناگون قابل مشاهده بود.

مع��اون اول رییس جمه��ور آیین نامه معاین��ه و معافیت 
پزش��کی مش��موالن خدمت وظیفه عمومی را ابالغ کرد. 
هیات وزیران در جلس��ه مورخ 21 اردیبهشت 1393بنا 
به پیش��نهاد وزارتخانه های دفاع و پش��تیبانی نیروهای 
مسلح - کشور - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و تایید ستاد کل نیروهای مس��لح و به استناد تبصره )1( 
ماده 39 اصالحی قانون خدمت وظیفه عمومی - مصوب 
1390 - آیین نامه معاینه و معافیت پزش��کی مشموالن 

خدمت وظیفه عمومی را تصویب کردند.
2( آیی��ن نام��ه ، مش��موالن  ب��ر اس��اس م��اده )
خدم��ت وظیف��ه عموم��ی از نظ��ر ت��وان و س��المتی 
 جس��می و روان��ی در چه��ار دس��ته تقس��یم بن��دی 

شده اند.
 همچنین طبق ماده )3( این آیین نامه همه مشموالن، به 

هنگام اعزام به خدمت باید از نظر سالمت جسمی و روانی 
توسط یک پزشک مورد معاینه قرار گیرند.بر اساس ماده 
)6( این آیین نامه هم ، در صورتی که پزش��ک مشمولی را 
سالم تشخیص دهد و وی در این مورد اعتراض داشته باشد 
و یا مشمولی توسط این پزشک )پزشک اول( دارای شرایط 
برای خدمت تشخیص داده نش��ود پرونده این افراد برای 

اظهار نظر به شورای شهرستان احاله خواهد شد. 
همچنی��ن در ماده 10آیین نامه آمده اس��ت: رس��یدگی 
به تقاضای معافیت پزش��کی مش��موالنی که برابر قانون 
و آیین نامه اجرایی مربوط، به تحصیل اش��تغال داشته و 
از معافیت تحصیلی اس��تفاده می کنند، پس از فراغت از 
تحصیل یا ترک تحصی��ل یا اخراج به عم��ل خواهد آمد، 
مگر در خصوص نقص عضو یا بیماری هایی که بر اس��اس 
ضوابط ای��ن آیین نامه و پیوس��ت آن، مقطع تحصیلی در 
آن اثر نداشته باشد.همچنین طبق ماده 11 این آیین نامه 
مشموالن مقیم خارج از کش��ور که درخواست رسیدگی 
به وضعیت معافیت پزش��کی دارن��د، از طریق نمایندگی 
کنسولی دولت جمهوری اسالمی ایران در محل اقامت خود 
یا نزدیک ترین نمایندگی تعیین ش��ده، به پزشک معتمد 

معرفی می شوند.امور خارجه ابالغ شده است.

دبیر جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان:

آیین  نامه معافیت پزشکی مشموالن خدمت سربازی ابالغ شد

ریزگردهای گاوخونی تا تهران هم می رود 

یادداشت

عزم مسووالن پیرترین شهرستان 
کشور برای افزایش جمعیت

شهرستان آران و بیدگل در کنار کاشان و سمنان، پیرترین جمعیت 
کش��ور را به خود اختصاص داده و توجه به موضوع افزایش جمعیت 
با توجه به سیاس��ت های مد نظر مقام معظم رهبری، در دستور کار 
جدی مسووالن و مردم این شهرس��تان قرار گرفته است.به گزارش 
تس��نیم از اصفهان، رفتن جمعیت مردم شهرس��تان آران و بیدگل 
به س��مت پیری، یکی از نگرانی هایی بوده که همواره مسووالن این 
شهرس��تان و اس��تان را متوجه خود کرده و سیاس��ت های افزایش 
جمعیت، می  تواند مردم این شهرس��تان را بیش از گذشته نسبت به 
وضعیت کنونی آن ها، آگاه سازد.به هر حال در شرایطی که افزایش 
موالید در سال های گذشته، آران و بیدگل را به یکی از شهرستان های 
کم کار در این زمینه تبدیل کرده، ضرورت توجه به این مساله بیش 
از گذشته احس��اس می ش��ود و در دنیایی که افزایش رفاه و امید به 
زندگی و کاهش مرگ و میر و موالید، س��ن جامع��ه را افزایش داده 
و اجتماعی پیر و فرس��وده را پیش روی افراد ق��رار داده، باید به فکر 
تغییر و تحولی اساس��ی در افکار خانواده ها در راستای تحقق طرح 

افزایش جمعیت بود.

 مقدمات تدوین برنامه اصفهان
 ۱۴۰۰ فراهم شود

رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه در 
سال پایانی برنامه اصفهان 95 هستیم، فراهم کردن مقدمات تدوین 
برنامه اصفهان 1400 بر اس��اس اطالعات و اقتضائات شهر ضرورت 
دارد.رضا امیني در جلسه علني شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره 
به والدت امام حسن )ع( و روز اکرام گفت: پیشوای دوم جهان تشیع 
در نیمه ماه رمضان سال سوم هجرت در شهر مدینه دیده به جهان 
گش��ود ، این بزرگوار از دوران جد بزرگوارشان هفت سال و از دوران 
پدرگرامی شان 30 س��ال را درک نمودند. وي افزود: پس از شهادت 
حضرت امیرالمومنین علی )علیه الس��الم(در س��ال 40 هجری به 
مدت 10 سال امامت امت را به عهده داشت و در سال 50 هجری با 
توطئه معاویه بر اثر مسمومیت در سن 48 سالگی به درجه شهادت 
رسید. وي با اش��اره به 25 تیرماه روز بهزیس��تی و تامین اجتماعی 
اظهار داشت: 25 تیرماه هر سال در کشورمان ایران» روز بهزیستی 
و روزتامین اجتماعی « نامگذاری شده است. رییس شوراي اسالمي 
ش��هر اصفهان ادامه داد: سازمان بهزیستی کش��ور به موجب الیحه 
قانونی سال 59 در جهت تحقق مفاد اصول 3، 21 و 29 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل 
ش��ده اس��ت. امیني با بیان اینکه بی تردید سالمت جس��م و روان، 
زیربنایی ترین عامل پیشرفت و تکامل یک جامعه است، گفت: امروزه 
برای دست یابی به این هدف با اجرای برنامه های پیشرفته بهداشتی 
و بهزیستی در بسیاری از کشورها افراد جامعه از دوران شیرخوارگی 

تا پایان زندگی تحت مراقبت قرار می گیرند. 

مشکل زاینده رود با تجمع و تهدید 
حل نمی شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: مشکل زاینده 
رود را نمی توان با تجمع، تهدید، ایجاد اختالف و... حل کرد، باید به 

قانون توجه کرد تا قانون تکلیف را مشخص کند.
حمیدرضا فوالدگر با اش��اره به مش��کالت اس��تان اصفه��ان که به 
دلیل خشکسالی ایجاد ش��ده اند اظهار کرد: به دنبال حل مشکالت 
زاینده رود هس��تیم و امیدواریم هر چه سریع تر به نتیجه ای برسیم. 
مش��کل زاینده رود، مش��کلی اس��تانی و منطقه ای نیست، مشکلی 
کشوری محسوب می شود و نیاز است عزمی ملی برای حل این مشکل 
شود.نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی یادآور شد: 
دولت مشخص کند که آب چگونه توزیع شود البته در این زمینه نیاز 

به انجام کارهای کارشناسی است تا مشکلی به وجود نیاید.
وی با بیان این که منابع آبی اس��تان اصفهان در مقایسه با سال های 
گذشته با کاهش روبرو بوده عنوان کرد: امیدواریم با همکاری همه 
مردم، صنایع و کشاورزان بتوانیم این تابستان را با کمترین مشکالت 
پشت سر بگذاریم. بعضی مشکالتی که در حوضه زاینده رود به وجود 
آمده به دلیل نبود مدیریت یک پارچه اس��ت ک��ه در حال پیگیری 

موضوع هستیم تا به نتیجه  برسیم.

۴۰ مرکز فرهنگی هنری در شهر 
اصفهان فعال است

مدیر امور فرهنگی و هنری س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری 
اصفهان اظهار داش��ت: 40 مرکز فرهنگی هنری از سوی شهرداری 
اصفهان در سطح شهر فعال شده است.مهدی سلطان آقایی با بیان 
این مطلب گفت: 40 مرکز فرهنگی هنری در اصفهان فعال است و به 
شهروندان خدمات رسانی می کنند. وی افزود: شش مرکز از 40 مرکز 
فرهنگی هنری اصفهان به صورت وی��ژه به فعالیت خاص اختصاص 
دارد. مدیر امور فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: تاالر هنر مرکز هنرهای نمایش��ی، هنرسرای 
خورشید مرکز موسیقی، فرهنگ  سرای قلمستان مرکز ادبیات، موزه 
هنرهای معاصر مرکز تخصصی هنرهای تجسمی و موزه حمام علی 
قلی آقا مرکز هنرمعماری است. سلطان آقایی با بیان اینکه عصارخانه 
شاهی در بازار نیز اخیرا راه اندازی شده به مراکز تخصصی فرهنگی 
و هنری اضافه شده است، خاطرنش��ان کرد: 10 مرکز تخصصی نیز 

به صورت موضوع محور و مخاطب محور در اصفهان فعال هستند. 

فرهنگ مطالعه به دل خانواده های 
اصفهانی می رود

مدیر امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی تفریحی 
ش��هرداری اصفهان اظهار داش��ت: رویکرد ما بردن فرهنگ مطالعه 
 به دل خانواده اس��ت و برای تحق��ق این هدف، منتظ��ر خانواده ها 
نمی نشینیم، بلکه به سراغ آن ها می رویم.امیرحسین ماه آورپور با 
بیان این مطلب گفت: افزایش میزان مطالعه ش��هروندان و افزایش 
نقش مطالعه در اوقات فراغت شهروندان از اهداف سازمان فرهنگی 
تفریحی در حوزه کتابخانه ها و سالن های مطالعه است. وی با اشاره 
به اینکه تحقق اهداف س��ازمان در حوزه کتابخانه ها و س��الن های 
مطالعه به دو بستر س��خت افزاری و نرم افزاری نیاز دارد، افزود: در 
اصفهان در مجموع 70 کتابخانه و سالن مطالعه وجود دارد و از 28 
کتابخانه شهر، ش��ش کتابخانه به صورت تخصصی با محور ادبیات، 

هنر، حقوق، خانواده، شیعه و سالمت فعال هستند.

اخبار کوتاه
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معاون حمل و نقل شهرداری اصفهان خبر داد:

راه اندازی خط نخست تراموای اصفهان از ابتدای سال ۹۴
پلیس راه روستایی استان:

۱5 درصد تصادفات در راه های روستایی اتفاق می افتد

مع��اون حمل و نق��ل و ترافی��ک ش��هرداری اصفهان از ش��روع 
عملیات اجرایی خط نخس��ت ترام��وا از ابتدای س��ال آینده خبر 
 داد و گف��ت: عملیات اجرای��ی این خط از ابتدای س��ال 94 کلید

 می خورد.
 علیرض��ا صلوات��ی ب��ا اع��الم ای��ن مطل��ب اظه��ار ک��رد: این
  معاون��ت پیگی��ر مس��اله تراموا نب��وده ول��ی براس��اس آخرین

 اطالعات موجود تفاه��م نامه این طرح منعقد ش��ده و مطالعات 

 آن به پایان رس��یده و پیش بینی می شود خط نخس��ت تراموا از
  میدان اس��تقالل تا میدان جمهوری اس��المی اوایل سال آینده

 شروع شود.
وی بیان کرد: بر اس��اس قول هایی که داده شده مشکالت قانونی، 
تحری��م و مباح��ث بین الملل��ی ترام��وا در حال برطرف ش��دن 
 است و  امید اس��ت س��ال آینده ش��اهد راه اندازی تراموا در شهر

 اصفهان باشیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: با 
توجه به مباحث و مش��کالت موجود در رابطه با مسایل اقتصادی 
 و بین المللی تراموا، مشکالت مترو و ش��رایط موجود، راه اندازی

 بی. آر. تی در اصفهان به عنوان بسترسازی اجرای طرح تراموا در 
دستور کار قرار گرفت.

وی خاطرنش��ان کرد: بسترس��ازی این خط در ح��ال حاضر در 
ح��ال اجرا اس��ت و گس��ترش خط��وط تراموا در س��طح ش��هر 
 از برنامه ه��ای مه��م  توس��عه حم��ل و نق��ل عمومی به ش��مار

 می رود.

پلیس راه روستایی استان اصفهان گفت: 15 درصد تصادفات 
در راه های روس��تایی و بافت روس��تا اتفاق م��ی افتد و حدود 
 20 میلیون نفر در کش��ور در روس��تاها زندگ��ی می کنند که

 ایمن س��ازی راه های روس��تایی با توجه به جمعیت باال قابل 
مالحظه است.س��رهنگ دوم محمد رضایی خواه در جلس��ه 
شورای ترافیک شهرس��تان چادگان در جمع دهیاران اظهار 
داش��ت: اگر از فناوری ها به درس��تی استفاده نش��ود به جای 

ایجاد آرامش ، بالی جانمان خواهد ش��د.وی افزود: 15 درصد 
تصادفات در راه های روس��تایی و بافت روس��تا اتفاق می افتد 
و حدود 20 میلیون نفر در کشور در روستاها زندگی می کنند 
که ایمن سازی راه های روستایی با توجه به جمعیت باال قابل 

مالحظه است.
فرمانده پلیس راه روستایی استان گفت: در سطح استان بیش از 
500 دهیار فعالیت می کنند که دهیاران مدیران ارشد روستایی 
هستند و وظایفی که شهرداران در شهر دارند را نیز دهیاران در 
روستا خواهند داشت که برای 8 نفر از دهیاران کارت شناسایی 
صادر ش��ده اس��ت که باید همراه خود داشته باش��ند و حکم 

ماموریتی در دفتر دهیاری نصب شود.
س��رهنگ رضایی خواه اظهار داش��ت: دهیاران باید رانندگان 
پرخطر در روستا را شناسایی کنند و اسامی آن ها را به پاسگاه 
پلیس راه حوزه کاری خود ارایه دهند تا با آن ها برخود قانونی 
شود.وی تصریح کرد: در پایان سال 92 نزدیک 19 هزار نفر در 

کشور به دلیل تخلفات رانندگی جان خود را از دست دادند.

رییس کانون انجم��ن صنفی کارگران نانوای��ی های اصفهان 
با انتقاد از اینکه کارگران نانوایی های در وضعیت معیش��تی 
نامطلوبی هستند، گفت: سازمان تامین اجتماعی باید به رای 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راس��تای اجرای بیمه و 
بازنشس��تگی کارگران نانوایی بر اساس مشاغل سخت و زیان 

آور پس از 9 سال ابالغ قانونی عمل کند.
علی یزدان��ی درگفتگو با خبرن��گار مهر با انتق��اد از وضعیت 
نامطلوب معیش��تی کارگران نانوایی ها گفت: از س��ال 91 تا 
کنون به مدت دو سال کارگران این صنف از 25 درصد افزایش 
حقوق قانونی خود به دلیل عدم افزایش نرخ نان توسط دولت 

محروم شده اند.
وی افزود: این گ��روه نیز تفاوتی با س��ایر کارگ��ران ندارند و 

 دول��ت باید فکری ب��رای معیش��ت و افزایش حق��وق قانونی
 آنان می کند.

رییس کانون سراس��ری انجمن های صنفی کارگران نانوایان 
کش��ور با انتقاد از بی توجهی س��ازمان تامی��ن اجتماعی در 
خصوص وضعیت بازنشستگی این قش��ر ادامه داد: علی رغم 
آنکه کمیته های فنی و ذی صالح حرفه نانوایی را جزء مشاغل 
سخت تلقی می کنند این سازمان در خصوص بازنشستگی این 

قشر اهمال کرده است.
یزدان��ی تصریح ک��رد: س��ازمان تامی��ن اجتماعی ب��ه بهانه 
آن ک��ه واح��د ه��ای نانوایی به ف��رض ب��ا پنج س��ال یا 10 
س��ال کار ی��ا تعطیل ش��ده و یا نقل م��کان می کنن��د بیمه 
 کارگ��ران آن را ج��زء مش��اغل س��خت  و زی��ان آور قب��ول

 نمی کند.
وی با بی��ان اینکه نوع ش��غل اهمی��ت دارد نه م��کان انجام 
آن حرف��ه، به خبرن��گار مه��ر گفت: ب��ر اس��اس رای هیات 
عمومی دی��وان عدالت اداری در س��ال 1384 نح��وه بیمه و 
 بازنشس��تگی کارگران نانوایی جزء مش��اغل سخت محسوب

 شده است.
این مس��وول تاکید کرد: علی رغم آنک��ه رای هیات عمومی 
دیوان مذکور حکم قانونی داش��ته و مورد تایید کارشناس��ان 
ق��وه قضایی��ه و نی��ز وزارت کار اس��ت متاس��فانه ح��دود 
 9 س��ال اس��ت که س��ازمان تامین اجتماعی ب��ه آن تمکین

 نمی کند.

مدیر رواب��ط عمومی و عضو ش��ورای عالی نظام پرس��تاری 
با دعوت از طراح��ان لباس های حرفه ای و پرس��تاران برای 
ارایه طرح ه��ا و نظرات خود ب��ه منظور نهایی ک��ردن لباس 
متحدالشکل پرستاری در کش��ور گفت: به بهترین ایده ها و 

طرح ها در روز پرستار جوایزی نفیس اعطا می شود.
س��عید لک با تأکید بر قرار گرفتن تهیه لباس متحدالش��کل 
پرستاران در دس��تور کار سازمان نظام پرس��تاری و معاونت 
پرس��تاری وزارت بهداش��ت گفت: برای این منظور با توجه 
به اهمیت در نظر گرفتن س��الیق پرس��تاران و در عین حال 
اسالمی بودن طرح های پیشنهادی از تمام طراحان و دست 
ان��درکاران طراحی لباس های ش��غلی و حرف��ه ای دعوت به 

همکاری می شود.
وی افزود: همچنی��ن از پرس��تاران عزیز به عن��وان مصرف 
کنندگان نهایی این لباس ها که در طول شبانه روز ساعت ها از 
این پوشش ها استفاده می کنند نیز دعوت می شود تا هر ایده 
یا پیشنهادی در این زمینه دارند، ارایه دهند و مطمئناً از این 
نظرات برای طراحی نهایی لباس پرستاری بهره مند خواهیم 

شد تا کار به دل جامعه پرستاری نیز بنشیند.
مدیر روابط عمومی س��ازمان نظ��ام پرس��تاری اضافه کرد: 
امیدواری��م بتوانی��م با ب��ه کارگیری نظ��رات و ای��ده های 
پرس��تاران بهترین پوش��ش را ب��رای همکاران پرس��تار در 
رده پرس��تاری تعریف کنیم ل��ذا در این راس��تا از ایده ها و 
 طرح هایی که به ذهن پرس��تاران نیز می رس��د، اس��تقبال

 می کنیم.
وی تصریح کرد: به منظ��ور ایجاد انگیزه مش��ارکت، پس از 
بررسی طرح ها و نظرات در کمیته ویژه ای که به این منظور 
فعالیت دارد، به بهترین طرح، ایده و پیش��نهادی که در این 
زمینه از س��وی طراحان و پرس��تاران ارایه ش��ود، امسال در 
سالروز میالد حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار جوایز 

نفیسی اعطاء می شود.
لک افزود: با توجه به محدودیت زمان��ی، عالقه مندان تا 31 
مرداد فرصت دارند تا طرح ها، نظرات و پیش��نهادهای خود 
را برای لباس متحد الش��کل پرس��تاری به پست الکترونیک 

info@ino.ir ارسال کنند.

وضعیت نامطلوب معیشتی کارگران نانوایی های اصفهان 

قانون مشاغل سخت برای نانوایی ها عمل شود
لباس پرستاران متحدالشکل می شود 

اهدای جایزه به برترین طراح لباس پرستاران 



اخبار کوتاهيادداشت

پیش بینی قیمت طال در اين هفته
در کنار تحوالت سیاس��ی جه��ان نامعلوم ب��ودن تصمیمات درباره 
افزایش نرخ سود، بازار طال را به سمت افزایش قیمت بیشتر هدایت 
کرد. بر این اساس روز پنج شنبه قیمت  طال با افزایش بیشتری روبه رو 
شد و  قیمت اونس طال از 1326 دالر روز چهارشنبه با 9 دالر افزایش 
به 1335 دالر رس��ید. روز جمعه نیز این فلز گران بها به 1339 دالر 
رسید تا پیش بینی های صورت گرفته در رابطه با روند رو به افزایش 
قیمت طال تحقق پیدا کرده باشد.قیمت طال در بازارهای جهانی در 
حالی روند صعودی به خود گرفته است که محمد کشتی آرای رییس 
اتحادیه طال و جواهر پیش بینی کرده است تا روز دوشنبه بازار داخل 
شاهد تغییر محسوس قیمت نیست. این اظهار نظر در حالی از سوی 
کشتی آرای مطرح شد که تجربه گذشته نشان داده بازار داخلی پس 
از اینکه 48 ساعت بازارهای جهانی روند صعودی قیمت داشته باشند 

از آن ها تاثیر می گیرد. 

 جذب 25 میلیارد دالر
 در صنايع ريلی

گزارش های موسسات بین المللی تایید می کند صنعت حمل و نقل 
ایران پس از رفع تحریم ها به سمت توسعه حرکت می کند.

به گزارش بیزینس مانیتور صنعت حم��ل و نقل نیز همگام با بهبود 
اقتصاد جهان بعد از پایان بحران مالی جهانی روند رو به رش��دی را 
تجربه می کند، به خصوص حمل و نقل هوایی در منطقه خاورمیانه 
 رو به گس��ترش اس��ت. با این وجود هنوز ه��م خطرات��ی مانند به

 کار گیری سیاس��ت های ریاضتی در اروپا و مان��دگاری نرخ باالی 
بیکاری در آمریکا صنعت حمل و نقل را تهدید می کند.

اگرچه پیش از این اسکله بندرعباس نشان داده که توان وفق دادن 
خود با ش��رایط مختلف را دارد و به عالوه حمل و نقل دریایی از این 
بندر در سال گذشته رش��دی قابل توجهی را تجربه کرده است  اما 
با این حال چش��م انداز میان م��دت حمل و نقل در ای��ران چندان 
خوشبینانه نیست. تاثیر تحریم های بین المللی بر بخش حمل و نقل 
دریایی ایران محسوس بوده و توسعه خطوط راه آهن جهت گسترش 

مبادله با کشورهای همسایه ضروری به نظر می رسد.
بیزین��س مانیتور گزارش مي ده��د ایران در حال س��رمایه گذاری 
هنگفت جهت توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی خود است. 
این کش��ور امید دارد تا طی  چند س��ال آینده موف��ق به جذب 25 

میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی شود.

معادن در میان صنايع مظلوم هستند
عباس تاج بخش با اش��اره به وضعیت معادن اظه��ار کرد: در بخش 

زیرساخت معادن نیاز به توجه بیشتری وجود دارد.
رییس کمیته معدن اتاق بازرگانی اصفهان یادآور شد: متاسفانه بخش 
زیادی از معادن ما با مشکل نداشتن برق دست و پنجه نرم می کنند، 
این موضوع باعث شده معادن از سوخت گازوییل استفاده کنند که 
این خود نیز باعث بروز مشکالتی می شود.وی با اشاره به فعالیت های 
کمیته معدن اتاق بازرگانی بیان کرد: خوشبختانه جلسات این کمیته 
به صورت منظم در حال برگزاری اس��ت و مش��کالت معادن در این 

جلسات بررسی می شود.
تاج بخش یادآور شد: در بخش حمل و نقل نیز مشکالت فراوانی وجود 
دارد، معادن از مراکز شهرها دور هستند و این موضوع بر اهمیت حمل 
و نقل می افزاید.وی عنوان کرد: انتظار از دولت این است که در بخش 
انرژی حمایت بیشتری از صنایع و معادن داشته باشد، معادن در میان 
صنایع مظلوم واقع شده اند و نیاز به حمایت بیشتری از آن ها است تا 

به جایگاه مورد نظر خود برسند.

کمپین صرفه جويی در مصرف آب 
در شبکه های اجتماعی آغاز شد

بحرانی ترین وضعیت آبی در 46 سال گذشته داریم. »افت 5۰ درصدی 
ذخیره پش��ت س��دها و کس��ری 5۰ میلیون مترمکعبی آب« »بیشتر 
سدهای کشور تنها 3۰ درصد ذخیره آب دارند و سال 91 نسبت به سال 
9۰ در کشور 9 متر مکعب افت تولید آب داشتیم.«بحران کم آبی امسال 
به خصوص در چند کالن شهر کشور بی داد می کند. دولتی ها هرچه در 
توان دارند در حال خرج آن هستند اما گویی که مانند سایر موضوعات 
اجتماعی، تنها دولت نمی تواند از پس آن برآی��د بلکه مردم نیز دوباره 

باید پا به عرصه بگذارند.
 برای همراهی و درگیری مردم در بحران آب راه های مختلفی اس��ت، 
از تبلیغات و روابط عمومی گرفته تا رس��انه ها؛البته برخی معتقدند که 
دیگر مردم به این نوع فعالیت ها آن طور که باید بها نمی دهند و برعکس 
آن، امروز با گسترش شبکه های اجتماعی، عموم مردم مشارکت فعال 
و درگیرانه در آن ها دارند. )از جمله کمپین آزادی س��ربازان ایرانی( به 
همین جهت کمپینی با هدف صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف آب در 
شبکه های اجتماعی می تواند گام مهمی برای خروج از بحران آب باشد. 

تورم غیر واقعی آسیب زيادی 
به بازار مسکن می زند

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: تورم غیر واقعی آسیب 
زیادی به بازار مسکن وارد می کند و باعث افزایش بی رویه قیمت ها 
می ش��ود که یکی از بزرگ ترین مش��کالت بازار مسکن این موضوع 
است. رسول جهانگیری با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در 
حال حاضر بازار مسکن در رکود است.وی ادامه داد: سال گذشته با 
رکود در بازار مسکن روبه رو بودیم و این موضوع را امسال نیز مشاهده 
می کنیم، البته وضع معامالت کمی بهبود پیدا کرده اس��ت ولی در 

مجموع نسبت به گذشته با کاهش روبرو هستیم.
رییس اتحادیه مش��اوران امالک اصفهان با بیان این که نیاز است تا 
بازار مدیریت ش��ود، ابراز کرد: اگر مدیریت بازار مس��کن به درستی 
انجام شود حتی اگر تورم واقعی به بازار مسکن تزریق شود می تواند 
بازار مس��کن را از رکود خارج کند.وی افزود: سیاست های اقتصادی 
منطقی و درس��ت می تواند کمک زیادی به بازار مسکن داشته باشد 
البته نیاز است کار کارشناسی انجام شود و برنامه ریزی ها دقیق باشد.

جهانگیری یادآور ش��د: اگر طرح هدفمن��دی یارانه ها به طور کامل 
انجام شود، می تواند کمک زیادی به رونق اقتصادی داشته باشد.وی 
یادآور شد: تورم غیر واقعی آسیب زیادی به بازار مسکن وارد می کند 
و باع��ث افزایش بی رویه قیمت ها می ش��ود که یک��ی از بزرگ ترین 

مشکالت بازار مسکن این موضوع است.
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان تاکید کرد: دولت با اجرای 
سیاس��ت های حمایتی می تواند کمک زیادی به رونق بازار مسکن 
داشته باشد البته باید توجه داشت که نیاز بازار به چه سمتی حرکت 

می کند.

4
آیا عزم دولت در حل بحران زاینده رود جدی است؟

95 درصد از کاربران درفضای مجازی معتقدند دولت عزمی جدی در حل بحران آب در حوضه زاینده رود ندارد.
به گزارش ایمنا در طی این نظرسنجی 95 درصد کاربران عزم دولت را در این امر جدی ندیده و تنها 5 درصد کاربران 

معتقدند دولت به جد پیگیر جلوگیری از بروز فاجعه در این حوضه  آبی است. 
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محمود بخش��ي ش��هردار گلپای��گان از افتتاح س��امانه 137 به 
عن��وان یک تحول ب��زرگ در ش��هرداري نام ب��رد و تصریح کرد: 
 شهرداري گلپایگان از معدود ش��هرداري هاي استان بود که این
  س��امانه را ب��ه ص��ورت 24 س��اعته در ارتب��اط ب��ا پی��ام مردم

 برق��رار ک��رد ک��ه ط��ي ای��ن م��دت بال��غ ب��ر 55۰۰ تم��اس 
تلفن��ي ب��ا ای��ن س��امانه برق��رار ش��ده اس��ت ک��ه بعض��اً 

مش��کالتي ک��ه از چش��م م��ا پنه��ان ب��ود با تذک��ر م��ردم در 
 ی��ک فراین��د زمان��ي و در چارچ��وب مق��ررات ب��ه آن پاس��خ

 داده شد.
 بخش��ي در تش��ریح برنامه ه��اي روز ش��هرداري س��ال جاري

 اظه��ار داش��ت: واگ��ذاري طراح��ي الم��ان و نماد ش��هري به 
 م��ردم و هنرمن��دان، برگ��زاري مس��ابقه پیامک��ي ب��ا موضوع 
 » اگ��ر م��ن ش��هردار ب��ودم....« ، تخفی��ف 2۰ درص��دی ب��ه 
مودیان مالیات��ي و متقاضیان پروانه س��اختماني ت��ا 25 تیرماه، 
 راه ان��دازي فاز اول ش��هرداري در پ��ارک جنگلي، خری��د لوازم

پارک بازي ک��ودکان ب��ا نصب کف پ��وش در آین��ده نزدیک در 
 این پ��ارک ب��ا اعتب��اري بالغ ب��ر 55۰ میلی��ون توم��ان و کلید
 خوردن سیس��تم حس��ابداري تعهدي با توجه ب��ه ظرفیت هاي

 ق��وي از س��وي س��ازمان ش��هرداري ه��ا ای��ن سیس��تم 
ب��ه ص��ورت آزمایش��ي در س��ه ش��هر کش��ور ک��ه یک��ي از 
 آن ه��ا گلپای��گان اس��ت، از جمل��ه برنام��ه ه��اي ای��ن 

مناسبت است.   

به منظور رس��یدگی به پرونده هایی که به تعهدات قراردادی 
خود در موعد مقرر عمل نکرده اند ، جلسه هیات حل اختالف 
قراردادی و داوری با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان به منظور رس��یدگی به پرونده هایی ک��ه به تعهدات 

قراردادی خود در موعد مقرر عمل نکرده اند و همچنین تعیین 
تکلیف وضعیت قراردادهای زمین های واگذار ش��ده توس��ط 
شرکت شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان در شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان، جلس��ه هیات حل اختالف قراردادی 

و داوری برگزار شد.
این جلسه با حضور ایراني فام نماینده سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی ای��ران به عن��وان داور و حکم مرضی 
الطرفین در محل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 

برگزار شد.
در این جلسه به وضعیت 11 پرونده رسیدگی شد و رای فسخ 
پنج فقره قرارداد ب��ه متراژ تقریبی 21 ه��زار متر مربع صادر 
شد تا این تعداد زمین به متقاضیان و س��رمایه گذاران واجد 
ش��رایط واگذار گردد.عالوه بر آن در ارتباط با 5 فقره قرار داد 
به متراژ تقریبی 185 هزار مت��ر مربع نیز رای منتج به اعطای 
مهلت شد وپرونده دیگر نیز از دستور کار هیات حل اختالف 

و داوري خارج شد.

با حضور نماينده سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران 

برگزاری جلسه هیات حل اختالف قراردادی و داوری 
اعتبار 20 میلیاردی شهرداری برای پیشبرد اهداف گلپايگان

تخفیف 20 درصدی به متقاضیان پروانه ساختماني تا 25 تیرماه

تنش آبی  برای40 
درصد جمعیت زمین 

سبد کاال ويژه 
مددجويان 

نایب رییس اتحادیه کارمندان دولت اس��تان اصفهان گفت: س��بد کاال ویژه 
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توسط اتحادیه کارمندان 
دولت توزیع می شود.جهانگیر ابراهیم زاده با اشاره به خدمات ارایه شده توسط 
این اتحادیه به اعضای خود اظهار کرد: خوشبختانه تمهیدات خوبی برای تأمین 

مایحتاج مردم در ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده است.
وی افزود:این سبد ویژه ش��امل هشت قلم برنج، روغن، گوش��ت، مرغ، رب و 
ماکارونی و... است که آماده توزیع آن میان مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 
هستیم.ابراهیم زاده با بیان این  که اتحادیه اجناس خود را با تخفیف ویژه ماه 
مبارک رمضان در اختیار مشتریان قرار می دهد اعالم کرد: مرغ، برنج، شکر و 

گوشت کاالهایی هستند که با تخفیف ویژه در اختیار اعضا قرار می گیرند.
وی گفت: امیدواریم بتوانیم با انجام این اقدامات آسایش بیشتری برای مردم 
در تأمین نیازهای خ��ود فراهم کنیم و در این ماه مب��ارک در خدمت مردم و 

کارمندان عزیز باشیم.

 دفتر برنامه محیط زیست س��ازمان ملل اعالم کرد: سرانه آب تجدیدپذیر 
سالیانه هر نفر انس��ان در س��ال 199۰ معادل 9 هزار مترمکعب بوده که 
این مقدار به هفت هزار و 8۰۰ مترمکعب در س��ال 2۰15 و 5 هزار و 1۰۰ 

مترمکعب در سال 2۰25 کاهش خواهد یافت.
دفت��ر برنامه محیط زیس��ت س��ازمان ملل اعالم ک��رد: در زم��ان حاضر 
حدود 4۰ درصد از کل جمعیت کره زمی��ن در مناطقي زندگي مي کنند 
که با تنش آبي مواجه هس��تند و پیش بیني مي ش��ود این رق��م به 5۰ تا 
65 درصد در س��ال 2۰25 برس��د. س��رانه آب 5 ه��زار و 1۰۰ مترمکعب 
در س��ال براي ه��ر نفر انس��ان ب��ه  صورت تئ��وري کاف��ي خواه��د بود 
اما به  واس��طه ش��رایطي همچون توزیع نامناس��ب مناب��ع آب، بارندگي 
پراکنده و غیره، ای��ن آب موثر نخواه��د این در حالی اس��ت که علی رغم 
 تمام هش��دارها هنوز ب��ه رفتار مصرف درس��ت آب توجه ج��دی صورت 

نمی گیرد.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سمیرم 
گفت: به دلیل عدم وجود اشتغال پایدار در این شهرستان 
نرخ مهاجرت به ویژه در میان دانش��جویان افزایش یافته 

است.
 سید مهدی قائم مقامی در خصوص اشتغال شهرستان سمیرم 
اظهار کرد: در سال 92 میزان شغلی که باید در این شهرستان 
ایجاد می شد یک هزار و 983 نفر به تفکیک هر دستگاه اجرایی 
بود که 2۰۰ نفر از آنها در بخش مسکن بود اما با توجه به اینکه 
بخش مسکن فصلی و مقطعی است و در یک مدت زمان خاص 
انجام می گیرد، حذف ش��د و این تعداد به یک هزار و 783 نفر 

رسید.
وی افزود: از این تعداد یک هزار و 817 نفر توسط دستگاه های 
اجرایی اس��تان ثبت ش��ده اند که بی��ش ترین س��همیه را نیز 
کمیته امداد امام خمینی با حدود 85۰ نفر ثبت سامانه داشته 

است که این سامانه، سامانه رصد 
اشتغال است که البته این اشتغال 
تنها از 2۰ تا 3۰ درصد تسهیالتی 
که به هر مجموعه اعطاء می ش��ود 

استفاده کرده است.
ریی��س اداره تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماعی شهرس��تان سمیرم این 
تعداد را ثبت شده در سامانه رصد 
اشتغال کشور دانست که براساس 
آن شهرستان سمیرم باالی 1۰۰ 

درصد ثبت اشتغال داشته است.
شهرستان سمیرم نرخ 

اشتغال ثابتی ندارد
وی تصری��ح ک��رد: واقعیتی که 
وجود دارد این است که با توجه 
ب��ه اقلی��م شهرس��تان بیش تر 
فرصت های شغلی در این منطقه 
فصلی هستند و این سبب شده تا 
نرخ اشتغال ثابت نداشته باشیم 
و نرخ اشتغال بین ۰ تا 21 درصد 

متغیر باشد.
قائم مقامی ادام��ه داد: در فصول کاری یعنی اوایل تابس��تان تا 
اواس��ط پاییز به دلیل اینکه فصل برداشت محصول است نرخ 
بیکاری زیر صفر اس��ت به گون��ه ای که حتی کارگ��ر از خارج 
شهرستان نیز برای برداشت محصوالت آورده می شود اما بعد 
از این مدت همه بیکار می ش��وند و نرخ بی��کاری به 21 درصد 

می رسد.
وی با اشاره به اینکه 92 درصد مردم شهرستان سمیرم کشاورز 
و دام دار هس��تند، اذعان داش��ت: با توجه به این مطلب به این 
نتیجه می رس��یم که اش��تغال ثبت شده مش��کلی از وضعیت 

اشتغال شهرستان حل نمی کند.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان س��میرم 
اضافه کرد: شهرستان سمیرم در مجموع دو واحد ثابت کارگری 

با اشتغال پایدار دارد و مابقی اشتغال  استان مقطعی هستند.

ريیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمیرم:

فقدان اشتغال پايدار نرخ مهاجرت در سمیرم را افزايش داده است

به گزارش روزنام��ه زاینده رود ، اس��تاندار اصفهان در ش��ورای 
برنامه ریزی استان اصفهان با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات 
این شورا اظهار داشت: مصوبات این شورا تاثیربه سزایی  در توسعه 

و پیشرفت استان خواهد داشت.
رسول زرگرپور در جمع خبرنگاران پس از برگزاری این شورا به 
مصوبات آن اشاره کرد و بیان داشت: بررسی 7۰ طرح اشتغال زایی 
از جمله راه ان��دازی دام داری، گاوداری، پ��رورش قارچ و پرورش 
ماهی با س��رمایه گذاری بخش خصوصی و صدور مجوز دولتی از 

موضوعات مطرح شده در این شورا بوده است.
وی  بررسی 8۰ مورد تغییر کاربری در خارج از محدوده ی شهری 
را نیز از دیگر موضوعات بررس��ی شده در ش��ورای برنامه ریزی 
 اس��تان اعالم کرد و افزود: تغییرکاربری ه��ا در خارج از محدوده 

 شهرداری ها باید با مجوز استانداری صورت پذیرد.
اس��تاندار اصفه��ان در ادام��ه در خصوص تخصی��ص اعتبارات 
و تس��هیالت برای ایجاد اش��تغال و بهره برداری صنای��ع از این 
تسهیالت نیز گفت: تسهیالت در نظر گرفته شده برای تعاونی ها 
و بخش های خصوصی استان در سال جاری بیش از یک میلیارد 
دالر اس��ت که در صورت جذب کامل این تس��هیالت به دو برابر 

افزایش خواهد یافت.
وی با اش��اره به نصف شدن تس��هیالت در نظر گرفته شده برای 
صنایع استان نیز گفت: در سال گذشته بیش از یک هزار و 3۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای صنایع استان ازسوی دولت تسهیالت 
در نظر گرفته شده بود و این در حالی بود که در سال گذشته تنها 

4۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار جذب شده است.
تسهیالت 650 میلیاردتومانی برای صنايع استان

زرگرپور ادامه داد: تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده برای صنایع 
استان اصفهان در سال جاری 65۰ میلیارد تومان است و چنانچه 
این تسهیالت به صورت کامل جذب شود می توان برای افزایش 

این تسهیالت با دولت وارد مذاکره شد.
اس��تاندار اصفهان به تخصیص 134 میلیارد تومان اعتبار جدید 
برای شهرستان های اس��تان درسال جاری اش��اره کرد و افزود: 
این اعتبار با توجه به طرح های عمرانی و توس��عه ای در س��طح 

شهرستان ها توزیع خواهد شد.
وی در ادامه گزارش��ی از وضعیت بهداش��ت و درمان اس��تان در 
دولت یازدهم ارایه داد و گفت: برنامه ریزی برای بخش بهداشت 
استان از اردیبهشت ماه در قالب هفت طرح صورت گرفته که بر 
این اساس تاکنون برنامه ریزی الزم برای حضور بیش ترپزشکان 
در بیمارستان هامناطق محروم و روس��تاها مورد توجه ویژه قرار 

گرفته است.
استاندار اصفهان در خصوص ایجاد خانه های بهداشت در مناطق 
محروم و کم جمعیت اس��تان نیز بیان کرد: در این راستا تاکنون 
برنامه ریزی برای ایجاد خانه های بهداشت برای 5۰۰ هزار نفر از 
روستاییان، عشایر و شهرهای زیر 2۰ هزار نفر در دستور کار قرار 
گرفته است.وی با اش��اره به برنامه های بخش درمان نیز گفت: با 
برنامه ریزی های صورت گرفته تنها 1۰ درصد از هزینه ها درمان 

توسط بیماران و مابقی توسط دولت پرداخت می شود.

پیش پرداخت 60 میلی�ارد تومان اعتبار برای بخش 
درمان به علوم پزشکی استان

زرگرپور با بیان اینکه در حال حاضر در استان اصفهان روزانه 18۰ 
میلیون تومان یارانه برای بخش درمان به دانشگاه علوم پزشکی 
پرداخت می ش��ود، افزود: در س��ال جاری 6۰ میلیارد تومان به 
عنوان پیش پرداخت به دانشگاه علوم پزشکی برای یارانه درمان 

پرداخت شده است.
اصفهان تا 5 ماه آينده دارای برند بین المللی می شود

اس��تاندار اصفهان بررسی سند برند ش��هری اصفهان را نیز یکی 
دیگر از موضوعات بررس��ی شده در ش��ورای برنامه ریزی استان 
اعالم کرد و اظهار داش��ت: باید توجه داشته باش��یم که در حال 
حاضر تمام شهرهای بزرگ و پرگردشگر دنیا دارای برندی هستند 
که مردم دنیا آن شهر را به همان نام می شناسند و ضروری است 
که برای اصفهان نیز که شهری قابل توجه جهانیان است برندی 

تعریف شود.
وی با بیان اینکه تاکنون ات��اق بازرگانی، صنعت و معدن تجارت 
اس��تان اصفهان اقداماتی را در این راستا دنبال کرده است، ادامه 
داد: با توجه به تشکیل ش��ورای جدید در این خصوص تا پنج ماه 

آینده شهر اصفهان دارای برند بین المللی خواهد شد.
در ادامه  این شورا استاندار اصفهان از تخصیص یارانه  چهار میلیارد 
تومانی از سوی دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی شرکت 
اتوبوس رانی سخن به میان آورد و  این در حالی است که یکی از 
مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان در 14 تیرماه سال جاری 
افزایش 25 درصدی قیمت بلیت اتوبوس در ش��هر اصفهان بود. 
استاندار اصفهان با بیان اینکه این یارانه به عنوان یارانه  سوخت در 
سه ماهه نخست سال جاری به شرکت اتوبوسرانی پرداخت خواهد 
شد، افزود: در این راستا بیش از س��ه میلیارد تومان از این اعتبار 
برای س��ازمان اتوبوس رانی اصفهان و مابقی به شهرهای اطراف 

اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه به شورای اسالمی شهر اصفهان اطالع داده بودیم 
که تا زمان اعالم نرخ تخفیف از سوی دولت در خصوص افزایش 
قیمت اتوبوس اقدامی صورت نگیرد، اظهار داشت: در این راستا 
باید توجه داشت که مصوبه ی افزایش 25 درصدی نرخ اتوبوس در 

اصفهان از سوی فرمانداری برگشت خواهد خورد.
زرگرپور با بیان اینکه بررس��ی ها در خصوص میزان این یارانه  و 
افزایش قیمت ها صورت خواهد گرفت، افزود: اگریارانه کافی بود که 
افزایش قیمت نخواهیم داشت ولی چنانچه یارانه  پرداختی کمتر 
از افزایش قیمت باش��د حداکثر 2۰ درصد قیمت بلیت اتوبوس 

افزایش خواهد یافت.

استاندار در شورای برنامه ريزی اصفهان خبر داد:

قیمت اتوبوس افزايش نمی يابد/ تسهیالت يک میلیارد دالری برای تعاونی ها و بخش خصوصی 
تقسیم 134 میلیارد تومانی اعتبار در شهرستان های استان 

فروش بلیت قطاراز طريق 
 تلفن همراه در اصفهان

مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: به زودی سامانه 
فروش بلیت قطار از طریق تلفن هم��راه در اصفهان راه 
اندازی می شود.حس��ن ماس��وری درخص��وص خرید 
بلیت ازطریق تلفن همراه، اظهار داش��ت: س��امانه هم 
قطار )فروش موبایلي بلیت قطارهاي مس��افري( براي 
ارتقاء س��طح خدمت رس��اني به هموطنان و همچنین 
توس��عه فناوري درحوزه IT کش��ور توس��ط ش��رکت 
حمل ونق��ل ریلي رج��اءراه اندازي ش��ده اس��ت. وی 
ادامه داد: به مدت یک ماه در مس��یر تهران _ مش��هد 
مقدس و بالعک��س این س��امانه به صورت آزمایش��ي 
فعالیت خود را آغاز کرده و پ��س از آن، تمام بلیت هاي 
 شبکه ریلي کش��ور از طریق این س��امانه به متقاضیان 

عرضه مي شود. 
وی بیان داش��ت: مکانیزم فروش بلیت تحت سیس��تم 
اندروید و جاوا راه اندازي شده و متقاضیان خرید بلیت 
قطار با ورود به س��امانه با تعیین ش��هر مبداء و مقصد، 
 تاریخ سفر، س��اعت حرکت، تعداد صندلي و نوع قطار

 می توانند با استفاده از تلفن همراه بدون نیاز به اینترنت 
اقدام کنند.

 ماس��وری گفت: این طرح در راس��تاي افزایش میزان 
فروش بلیت غیرحض��وري بلیت قطار اس��ت و اکنون 
این میزان حدود 2۰ درصد تعداد کل بلیت ها را شامل 
مي ش��ود و طبق برنامه ریزي صورت گرفته این میزان 
به زودي ب��ه 5۰ درصد تع��داد کل بلیت ها مي رس��د 
 بنابراین این س��امانه در این زمینه نقش به س��زایي را 

ایفا مي کند. 
وی گفت: این س��امانه از طریق تمام اپراتورهاي تلفن 
همراه قابل استفاده است و مردم هیچ نوع هزینه اي بابت 
استفاده از این سامانه پرداخت نمي کنند. ماسوری اضافه 
کرد: در این طرح مشترکان تلفن همراه رایتل و ایرانسل 
مي توانند با ش��ماره گیري #797* و مشترکان همراه 
اول نیز با ش��ماره گیري #797*72۰* نسبت به تهیه 

بلیت قطار اقدام کنند.



یادداشت

    روزنامه گل ديروزاز ممنوع التصوير شدن چهره هاي س��ينمايي و بازيگراني كه در جام جهاني برزيل 
حضور پيدا كردند خبر داد. اين روزنامه لغو حضور چند بازيگر و چهره سينمايي به تلويزيون با تماس لحظه 

آخر خبر داده و عنوان كرده است كه اين هنرمندان ممنوع التصوير شده اند.
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مسافران برزيل ممنوع التصوير شدند
هفتیادداشت

 مسابقه » ضیافت آسمانی « 
برگزار می شود

مسابقه ضيافت آسمانی توسط كتابخانه فاطمه الزهرا )س(، وابسته 
به سازمان فرهنگی تفريحی ش��هرداری اصفهان در ايام ماه مبارک 
رمضان برگزار می شود.هدف از برگزاری اين مسابقه ترويج فرهنگ 
مطالعه و معرفت افزايی دينی اس��ت كه عالقه مندان پس از دريافت 
پرسش نامه می توانند با مراجعه به تفسير نمونه و رساله عمليه مراجع 
معظم تقليد به سؤاالت آن پاسخ دهند. همچنين بخش اختصاصی 
اين مسابقه ويژه كودكان ۸ تا ۱۲ ساله است. كودكان می توانند در اين 
بخش كه نوشتن داس��تانی كوتاه با استفاده از كلمات مشخص است 
شركت كنند. آخرين  مهلت تحويل پاسخ نامه ها شنبه ۱۱ مردادماه 
۹۳ اعالم ش��ده كه عالقه مندان بايد با مراجعه حضوری به كتابخانه 
فاطمه الزهرا )س( از س��اعت ۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ پاسخنامه هايش��ان را 
تحويل دهند. كتابخانه فاطمه الزه��را )س( همچنين عالوه بر ارايه 
خدمات كتابخانه ای به صورت اختصاصی برای روشن دالن به فعاليت 

می پردازد و كتاب های گويا را در اختيار آنان قرار می دهد.

 انتشار آلبوم موسیقی
 محمدرضا فروتن

محمدرضا فروتن از انتشار آلبوم موسيقی اش در نيمه اول پاييز خبر 
داد.اين بازيگر سينما كه از اواخر س��ال ۹۰ در حال كار بر روی يک 
آلبوم موسيقی است، زمان انتشار قطعی آن را مهر يا آبان اعالم كرد.

او كه ش��امگاه ۲۰ تير در برنامه »هفت« سخن می گفت،  اظهار كرد: 
اين آلبوم هشت قطعه دارد و تاكنون ضبط پنج قطعه به پايان رسيده 
اس��ت.وی افزود: در اين آلبوم افش��ين يداللهی كه يک��ی از بهترين 
ترانه سراهای زمان ما محس��وب می ش��ود، ترانه های اين آلبوم را با 
مضمونی عاشقانه سروده است.نخس��تين اثر موسيقايی محمدرضا 
فروتن به صورت اركس��ترال كار ش��ده و بابک زرين آهنگسازی اثر 
را بر عهده داش��ته اس��ت.همچنين، محمدرضا فروتن در اين اثر از 

ملودی های سيروان خسروی نيز بهره  برده است.

»آرایه های کهن« را در نقش خانه 
ببینید

نمايشگاهی از آثارهنرمندان رشته های تذهيب، گل و مرغ و نگارگری 
كه با بازسازی نس��خ نفيس موجود در موزه ملی ملک و امام رضا )ع( 
شکل گرفته اس��ت؛ با همکاری نگارخانه رضوان وابسته به موسسه 
آفرينش های هنری آس��تان قدس رضوی به نقش خانه حوز هنری 
اصفهان می آيد.مدير نگارخانه رضوان با بيان اين مطلب گفت: دراين 

نمايشگاه ۳۴ اثر از ۱۹ هنرمند مشهدی ارايه شده است. 
كريم پور ادامه داد: اين نمايشگاه حاصل چند سال تالش هنرمندانی 
است كه در قالب يک كارگاه عملی به بازسازی تعدادی از نسخ نفيس 

قرآنی و نسخ خطی موجود در موزه های آستان قدس پرداخته اند. 
عموم عالقه مندان می توانند هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۷ بعدازظهر 
از ۱۹ تير تا ۱ مرداد ماه برای ديدن اين آثار به گالری نقش خانه حوزه 

هنری واقع در خيابان آمادگاه مراجعه كنند.

نخستین جشنواره تئاتردر  شهرضا
رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا گفت: امسال و برای نخستين بار 
در شهرستان شهرضا، جشنواره داخلی تئاتر با حضور گروه های تئاتر سراسر 
شهرستان برگزار می شود.رجب فرهمنديان با اش��اره به برگزاری نخستين 
جشنواره تئاتر اين شهرستان اظهار كرد: جشنواره داخلی تئاتر شهرضا در اواخر 
دی ماه امسال با مشاركت گروه های نمايش شهرستان شهرضا برگزار می شود.

وی با بيان اينکه در اين جش��نواره، هر يک از گروه های نمايش��ی در يک يا 
چند س��انس به اجرای برنامه م��ی پردازند، افزود: در حال حاض��ر ۹ گروه از 
۱۴ گروه نمايش شهرس��تان در حال تمري��ن و آماده كردن خ��ود برای به 
اجرا در آوردن حداقل ۱۴ نمايش��نامه در طول س��ال هس��تند.رييس اداره 
فرهنگ و ارشاد اس��المی ش��هرضا گفت: آغاز اجرای اين نمايش ها از مرداد  
اس��ت و به تدريج افزايش می يابد، به ط��وری كه اوج اجراه��ای نمايش در 
شهرستان در اواخر دی ماه و اوايل بهمن ماه در جش��نواره تئاتر شهرستان 
است.وی تصريح كرد: نمايش های در دست تمرين دارای مضامين مذهبی، 
آيينی، دفاع مقدس، نمايش كودک، طنز و اجتماعی هس��تند.فرهمنديان 
با اش��اره به اينکه امس��ال از ديگر برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و انجمن هنرهای نمايش��ی شهرس��تان، پرداختن به نمايش كودک است، 
خاطرنشان كرد: درصدد هس��تيم امسال و باز برای نخس��تين بار جشنواره 
كودک شهرس��تان را در مهر ماه برگزار كنيم.وی افزود: بخشی از برنامه های 
اين جش��نواره، اجرای نمايش ويژه كودكان و نوجوانان است و در اين راستا 
برخی از گروه های نمايش شهرس��تان، در حال تمري��ن و تهيه نمايش های 
 كودک هستند كه در جش��نواره كودک شهرس��تان و در طول سال به اجرا

 در می آيد.

زنده کردن رسم رسیدگی به محرومان 
در »آیینه داران قدر«

     همايش » آيينه داران قدر« به همت انجمن امداد دانشجويی مردمی امام 
علی )ع(، ۲۵ تيرماه در اصفهان برگزار می شود.

هدف از برگزاری اين همايش، زنده كردن رسم رسيدگی به محرومان شهر 
به پيروی از سيره حضرت علی )ع( است. 

بر اساس اين گزارش، برگزاری همايش آيينه داران قدر، تالشی برای ديدار 
و دلجويی از محرومان شهر و رواج فرهنگ نوع دوستی و نوع پروری است. 

در  تي��ر   ۲۵ مذك��ور،  هماي��ش  اس��ت،  حاك��ي  گ��زارش  اي��ن 
نه ام��ام ص��ادق )ع( اصفه��ان برگ��زار  مح��ل دبيرس��تان پس��را

 مي شود. 
گفتني اس��ت، انجمن امداد دانش��جويی مردم��ی امام عل��ی )ع(، يکی از 
سازمان های مس��تقل مردم نهاد اصفهان اس��ت كه فعاليت خود را از سال 
۸۸ آغاز كرده و در پنج سال فعاليت در مناطق محروم شهر اصفهان، موفق 
به ارايه خدمات مش��اوره و درمانی و نيز ارايه خدمات��ی در زمينه های زنان 
سرپرس��ت خانوار، كودكان كار و خيابان، كودكان بی شناس��نامه و ترک 
اعتياد شده است. اين انجمن همچنين بررسی علمی و آكادميک معضالت 
اجتماعی را برای ارايه راهکارهای اصولی برای حل ريش��ه ای معضالت در 

دستور كار قرار داده است.

  طرحی ب��ا عنوان مي��راث فرهنگی ناملموس در نقاش��ی 
كودكان از س��وی دبيرخانه اجالس و جشنواره بين المللي 
ميراث فرهنگي ناملموس برگزار می ش��ود.دبير اجالس و 

جشنواره بين المللي ميراث فرهنگي ناملموس، از برگزاري 
مس��ابقه بين المللي ميراث فرهنگي ناملموس در نقاش��ي 
كودكان خبر داد.حس��ين ميرزايي تصريح كرد: مشاركت 

كودكان به عنوان نسل آينده س��از جامعه، در پاسداري از 
هويت و ارزش هاي ملي و انساني يک جامعه، امري ضروري 
است. وي افزود: برگزاري اين مس��ابقه با هدف انتقال بين 
نسلي ميراث ارزشمند گذشتگان و همچنين حفظ و ترويج 

آن است.
 ب��ه گفته دبير اج��الس و جش��نواره موضوعات مس��ابقه، 
جش��ن ها، مراس��م ها و مناس��ک آيين��ي، بازي ه��ا و 
ورزش ه��اي بوم��ي و محل��ي، نمايش ه��ا، تئاتره��اي 
آيين��ي، اج��راي موس��يقي بوم��ي و س��نتي در بي��ن 
 م��ردم، افس��انه ها، قصه ه��ا و الاليي ها، هنرهاي س��نتي،

 صنايع دستي و س��نتي، مشاغل س��نتي مرتبط با محيط 
 زيست و طبيعت است ه تمامي كودكان ۷ تا ۱۴ سال جهان 
مي توانند ب��ا ارايه حداكثر چه��ار اثر در ابع��اد ۳۰ در ۴۰ 
سانتي متر، در اين مسابقه شركت كنند. اين مقام مسوول، 
۲۱ ش��هريور س��ال جاري را آخرين مهلت ارسال آثار ذكر 
كرد و گفت: عالقه مندان مي توانن��د جهت دريافت فرم و 
 آگاهي از شرايط شركت در مسابقه، به پايگاه اطالع رساني

 iccn۲۰۱۴ مراجعه و آث��ار خود را ب��ه آدرس دبير خانه 
اجالس و جش��نواره بين المللي ميراث فرهنگي ناملموس 
واقع در اصفهان، خيابان باغ گلدسته، پارک شهيد رجايي 
ارس��ال كنند. ش��ايان ذكر است؛ فرم ش��ركت در مسابقه، 
 در ادارات كل فرهنگ و ارش��اد اس��المي، ح��وزه هنري و 
كانون هاي پرورش فکري كودكان و نوجوانان سراسر كشور 
 و همچنين روابط عمومي هاي ش��هرداري ها توزيع ش��ده 

است.

يک گردش��گر چينی، ايران را كشوری تاريخی و با تمدن و 
فرهنگ بسيار غنی دانست و گفت: پيش از آنکه كه به تهران 
سفر كنم، ايران را كشوری جديد مانند قطر تصور می كردم.

 »ليو بو«در حاشيه بازديد از ش��هر زيرزمينی »نوش آباد« 
اظهار داش��ت: ايرانی ها در كمک و ياری به يکديگر كوشا 
هستند.وی شهر زيرزمينی نوش آباد را يکی از عجايب دنيا 
دانست و گفت: ديدن اين اثر تاريخی و بی همتا مرا از لحاظ 
معماری و هوش و ذكاوت مردمانش در خلق اين اثر بی بديل 
برای مصون ماندن از هجوم دشمنان شان متعجب ساخت.

وی كه خ��ود را مدير فروش يک��ی از كارخانه های قطعات 
خودرو در چين معرفی كرد، خواس��تار برگزاری هرس��اله 
جشن كش��ف ش��هر زيرزمينی نوش آباد توسط شهرداری 
اين شهر شد و تصريح كرد: در جش��ن سالگرد كشف شهر 
زيرزمينی بايد از افراد مشهور، بازيگران و مسووالن دعوت 
 ش��ود.اين گردش��گر چينی گفت: با هدف ج��ذب هرچه

 

بيش تر گردشگر بايد به لباس ها و غذاهای خاص محلی در 
اين منطقه نيز پرداخته شود و در كنار آن رسانه ها و به ويژه 
تلويزيون و پايگاه های اطالع رسانی گردشگری برنامه هايی 

را برای معرفی اين اثر شگفت انگيز تاريخی داشته باشند.
ليو بو يادآور شد: هنگام مالقات های تجاری و كاری در چين 

ش��هر زيرزمينی را معرفی می كنم تا آن ها نيز در س��فر به 
ايران از اين اثر تاريخی ديدن كنند.شهر زير زمينی )اويی( 
با طول بيش از چهار كيلومتر كه در سه طبقه حفاری شده 
 و طبقه س��وم آن تا عمق ۱۸ متری از زمين گسترده شده، 
ث��ر تاريخ��ی ن��وش آب��اد اس��ت. ش��اخص تري��ن ا

اي��ن ش��هر تاريخ��ی در س��ال ۱۳۸۵ ب��ا ش��ماره 
۱۵۸۱6 در فهرس��ت آث��ار مل��ی كش��ور ثب��ت ش��ده 
 و مراح��ل ثبت آن در فهرس��ت مي��راث جهان��ی در حال

 پيگيری اس��ت. ش��هر نوش آباد با ۱۲ هزار نفر جمعيت از 
توابع آران و بيدگل در سه كيلومتری اين شهرستان و پنج 
كيلومتری شمال كاشان قرار دارد.اين شهر تاريخی از جمله 
پنج شهر كوچک گردشگری است كه به علت قرار گرفتن در 
مسير ترانزيت تهران به جنوب از جايگاه ويژه ای برخوردار 
است.اويی بزرگترين شهر زيرزمينی دستکند جهان از نظر 

معماری است.

به همت دبیرخانه اجالس و جشنواره بین المللي میراث فرهنگي ناملموس

یک گردشگر چینی در بازدید از نوش آباد :

شهر زیر زمینی یکی از عجایب دنیاست

کودکان، نگار گران ميراث فرهنگي ناملموس

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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حصر وراثت
240126 آقای شهریار ملک تجار دارای شناسنامه شماره 1183 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1636/93ح/10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مهین تاج جلوه بشناسنامه 531 در تاریخ 92/11/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
عبدالحسین ملک تجار ش.ش 320 )همسر( 2- شهریار ملک تجار ش.ش 1183 )فرزند( 
3- شعله ملک تجار ش.ش 220 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:7501 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

240127 خانم زهرا شاه میرزائی دارای شناسنامه شماره 4080 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1629/93ح/10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/3/3 تاریخ  در   16 بشناسنامه  میرزائی  شاه  قدمعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
میرزائی  )فرزند( 2- حجت ا... شاه  میرزائی ش.ش 655  ذیل:1- محمدرضا شاه  افراد 
مجتبی شاه   -4 میرزائی ش.ش 1644)فرزند(  مرتضی شاه   -3 )فرزند(  ش.ش 5207 
میرزائی ش.ش 170)فرزند( 5- محسن شاه میرزائی ش.ش 7932 )فرزند( 6- زهرا شاه 
میرزائی ش.ش 4080 )فرزند( 7- زهره شاه میرزائی ش.ش 1271049503 )فرزند( 8- 
سکینه مطیع جشوقانی ش.ش 571 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:7502 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   1270 شناسنامه شماره  دارای  منی  خانم صدیقه سی   240128
به کالسۀ 1649/93ح/10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن سی منی بشناسنامه 1201 در تاریخ 93/2/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
معصومه جوانی جونی ش.ش 41 )همسر( 2- زهرا سی منی ش.ش 1746 )فرزند( 3- 
بتول سی منی ش.ش 2180 )فرزند( 4- صدیقه سی منی ش.ش 1270 )فرزند( 5- یدا... 
ریحان پور ش.ش 27 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:7503 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   24152 شماره  شناسنامه  دارای  ارسی  صابرنژاد  رضا  آقای   240129
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1435/93ح/10  کالسۀ  به  دادخواست 
در   10 بشناسنامه  ارسی  بهلول صابرنژاد  که شادروان  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/2/18 تاریخ 
صابرنژاد  الهام   -2 )همسر(   6 ش.ش  جنکی  کبری  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر 
قمر  )فرزند( 4-  ارسی ش.ش 1997  )فرزند( 3- مریم صابرنژاد  ارسی ش.ش 5910 
صابرنژاد ارسی ش.ش 133 )فرزند( 5- ابوالفضل صابرنژاد ارسی ش.ش 129 )فرزند( 
ارسی ش.ش  )فرزند( 7- رسول صابرنژاد  ارسی ش.ش 24152  6- رضا صابرنژاد 
آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   642
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:7504 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 2649  آقای حسین طغیانی   240130
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1647/93ح/10  کالسۀ 
 92/11/14 تاریخ  در   1541 بشناسنامه  طغیانی  محمود  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

افراد ذیل:1- حسین طغیانی ش.ش 2649 )فرزند( 2- عفت طغیانی ش.ش 2650 )فرزند( 
 -5 )فرزند(   1072 ش.ش  طغیانی  اعظم   -4 )فرزند(   3219 ش.ش  طغیانی  فخری   -3
انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  صدیقه طغیانی پزوه ش.ش 37 )همسر(. 
مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:7505 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

240131 آقای عبدالحمید خیام باشی دارای شناسنامه شماره 1343 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1635/93ح/10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/2/23 تاریخ  در   21068 بشناسنامه  مومنی  خانم  عزت  که شادروان  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- محمدعلی خیام باشی ش.ش 907 )فرزند( 2- عبدالمجید خیام باشی ش.ش 
باشی  خیام  محبوبه   -4 1343)فرزند(  باشی ش.ش  خیام  عبدالحمید   -3 )فرزند(   600
نوبت  را یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک  )فرزند(.  ش.ش 944 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:7506 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   2071 شماره  شناسنامه  دارای  بیدرام  مریم  خانم   240132
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1642/93ح/10  کالسۀ 
 93/1/25 تاریخ  در   750 بشناسنامه  گرگابی  بیدرام  که شادروان حسن  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- مریم بیدرام ش.ش 2071 )فرزند( 2- فروزنده بیدرام گرگابی ش.ش 511 
می  آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(. 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
م الف:7507  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

240133 آقای حسین سبز علی یان دستجردی دارای شناسنامه شماره 1712 به شرح 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1372/93ح/10  کالسۀ  به  دادخواست 
بشناسنامه  یان دستجردی  علی  احمد سبز  که شادروان  داده  توضیح  و چنین  نموده 
آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/5/30 تاریخ  در   29
مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- محمدعلی سبز علی یان دستجردی ش.ش 20484 
)فرزند( 2- علی سبز علی یان دستجردی ش.ش 23086 )فرزند( 3- حسین سبز علی یان 
دستجردی ش.ش 1712 )فرزند( 4- ابوالقاسم سبز علی یان دستجردی ش.ش 47102 
)فرزند( 5- مرضیه سبز علی یان دستجردی ش.ش 19817 )فرزند( 6- طیبه سبز علی 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک  یان دستجردی ش.ش 1 )همسر(. 
را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:7508 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

240134 خانم طاهره قاسمی دلیگانی دارای شناسنامه شماره 129 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1625/93ح/10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اکبر نصیری ده سرخی بشناسنامه 515 در تاریخ 93/3/3 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- فرامرز نصیری ده سرخی ش.ش 1081 )فرزند( 2- فریبرز نصیری ده 
سرخی ش.ش 4487 )فرزند( 3- فریبا نصیری ده سرخی ش.ش 49424 )فرزند( 4- 
ش.ش  دلیگانی  قاسمی  طاهره   -5 )فرزند(   49435 ش.ش  سرخی  ده  نصیری  فرزانه 
آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   129
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:7509 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
به  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 1369  آقای محسن طحانی   240135
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1630/93ح/10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان اشرف ریسمانچیان بشناسنامه 7484 در تاریخ 92/10/21 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
طحانی ش.ش  محسن   -2 )فرزند(   29967 طحانی ش.ش  محمدرضا  ذیل:1-  افراد  به 
ش.ش  طحانی  زهره   -4 )فرزند(   33186 ش.ش  طحانی  رسول   -3 )فرزند(   1369
44238 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
م الف:7510  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   1289173060 شماره  شناسنامه  دارای  کریمیان  مهدی  آقای   240136
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1623/93ح/10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهال هاشمی بلداجی بشناسنامه 416 در تاریخ 
منحصر  مرحوم  آن  ورثه حین الفوت  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   92/6/4
است به افراد ذیل:1- مهدی کریمیان ش.ش 1289173060 )فرزند( 2- محمد کریمیان 
شمس آبادی ش.ش 10290 )فرزند( 3- نفیسه کریمیان شمس  آبادی ش.ش 206)فرزند( 
کریمیان  رحمان   -5 )فرزند(   1271242060 ش.ش  شمس آبادی  کریمیان  نسرین   -4
شمس آبادی ش.ش 1077 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:7511 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   2411 شماره  شناسنامه  دارای  هاشمی  حاجی  حسین  آقای   240137
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1624/93ح/10  کالسۀ  به  دادخواست 
در   12 بشناسنامه  هاشمی  فردوس حاجی  که شادروان  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/3/5 تاریخ 
منحصر است به افراد ذیل:1- حسین حاجی هاشمی ش.ش 2411)فرزند( 2- مسعود 
)فرزند(   109 ش.ش  هاشمی  حاجی  شهال   -3 )فرزند(   741 ش.ش  هاشمی  حاجی 
 4658 هاشمی ش.ش  زهرا حاجی   -5 )فرزند(   2354 هاشمی ش.ش  زینب حاجی   -4
)فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
م الف:7512  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

240138 خانم رویا زندی دارای شناسنامه شماره 46131 به شرح دادخواست به کالسۀ 
نموده و چنین توضیح  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  1698/93ح/10 
اقامتگاه دائمی  ابوالفتح زندی بشناسنامه 1365 در تاریخ 90/5/26  داده که شادروان 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- رویا 
زندی ش.ش 46131 )فرزند( 2- فاطمه زندی ش.ش 341 )فرزند( 3- سهیال زندی ش.ش 
1098 )فرزند( 4- خاور جعفری میرآبادی ش.ش 76 )همسر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:7513 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفها

حصر وراثت
شرح  به   1270053620 شماره  شناسنامه  دارای  عسگری  حمیدرضا  آقای   240139
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1662/93ح/10  کالسۀ  به  دادخواست 
در  بشناسنامه 12  قورتانی  که شادروان محمد عسگری  داده  توضیح  و چنین  نموده 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/2/13 تاریخ 
 -2 )فرزند(   3346 ش.ش  قورتانی  عسگری  حسن  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر 
ش.ش  قورتانی  عسگری  زهرا   -3 )فرزند(   1270053620 ش.ش  عسگری  حمیدرضا 

3019 )فرزند( 4- فاطمه حسینی قورتانی ش.ش 12 )همسر( 5- رسول عسگری ش.ش 
1327 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
م الف:7514  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 حصر وراثت

240140آقای سید علیرضا بنی لوحی دارای شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1692/93ح/10  کالسۀ  به 
در   44562 بشناسنامه  لوحی  بنی  مصطفی  سید  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  تاریخ 92/10/27 
منحصر است به افراد ذیل:1- سید محمدرضا بنی لوحی ش.ش 773 )فرزند( 2- سید 
 1168 ش.ش  لوحی  بنی  احمدرضا  سید   -3 )فرزند(   37 ش.ش  لوحی  بنی  علیرضا 
)فرزند( 4- مریم سادات بنی لوحی ش.ش 1530 )فرزند( 5- صغرا رضا سفیده ش.ش 
آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   791
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:7515 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  240141 آقای حسن فوالدی نژاد دارای شناسنامه شماره 46 به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1691/93ح/10  کالسۀ 
تاریخ 92/11/20  در  نژاد بشناسنامه 2824  فوالدی  داده که شادروان محمد  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
 1 ش.ش  فوالدی نژاد  صدیقه   -2 )فرزند(   46 ش.ش  فوالدی نژاد  حسن  ذیل:1-  افراد 
)فرزند( 3- طوبی فوالدی نژاد ش.ش 6657 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:7516 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   11842 دارای شناسنامه شماره  پانوسیان  آرمن  آقای   240142
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1677/93ح/10  کالسۀ  به 
در   830 بشناسنامه  ماماکائی  قلعه  الزاریان  ژولیت  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/2/14 تاریخ 
آرائیک   -2 )فرزند(   11842 ش.ش  پانوسیان  مارتیک  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر 
)همسر(.   327 ش.ش  پانوسیان  آرمن  )فرزند(   1270395874 ش.ش  پانوسیان 
می نماید  آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
م الف:7517  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

240143 آقای تقی زارع دارای شناسنامه شماره 104 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1707/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
دائمی خود  اقامتگاه   92/12/3 تاریخ  در   55 بشناسنامه  ککنانی  زارع  شادروان حسن 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پسر و 3 دختر و یک 
عیال به نام ذیل: 1- تقی زارع ش.ش 104 )فرزند متوفی( 2- علیرضا زارع ش.ش 3026 
)فرزند متوفی( 3- محسن زارع ککنانی ش.ش 2050 )فرزند متوفی( 4- محمود زارع 
ککنانی ش.ش 105 )فرزند متوفی( 5- مجید زارع ش.ش 2 )فرزند متوفی( 6- زهره زارع 
ککنانی ش.ش 1351 )فرزند متوفی( 7- زهرا زارع ککنانی ش.ش 463 )فرزند متوفی( 8- 
فاطمه زارع ککنانی ش.ش 3027 )فرزند متوفی( 9- فاطمه زارع چاوشی ککنانی ش.ش 
1 )عیال متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8144 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

ليورپول جدایي سوآرز را تأیيد کرد
باش��گاه ليورپ��ول از تواف��ق نهايي با 
بارسلونا براي انتقال سوارز به اين تيم 

خبر داد.  
باش��گاه ليورپول اعالم کرد با باشگاه 
بارس��لونا بر س��ر انتقال لوئيز سوآرز 
به توافق رس��يده اس��ت و اين مهاجم 
اروگوئه اي اي��ن اج��ازه را دارد تا روند 
 انعقاد قرارداد رس��مي خود با ناي��ب قهرمان اللي��گا را پيگيري کند.

باشگاه ليورپول با انتشار بيانيه اي در س��ايت رسمي خود اعالم کرد: 
مايليم از سوآرز به خاطر نقش و سهم به سزايي که در بازگشت ليورپول 
به رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا داشت، قدرداني کنيم. تمام اعضاي 
 باش��گاه ليورپول براي لوئيز و خان��واده اش بهترين آرزوه��ا را دارند.

س��وآرز 26 س��اله در طول چهار فصلي ک��ه در جمع بندرنش��ينان 
 حض��ور داش��ت در 133 ب��ازي 82 گل ب��راي اي��ن تي��م ب��ه

 ثمر رساند.

 کاناوارو: کاسياس باید از رئال
 مادرید برود

کاپيتان پيشين تيم ملي ايتاليا از ايکر 
کاسياس خواست به دوران حضورش در 

رئال مادريد خاتمه دهد.
عملک��رد ضعي��ف کاس��ياس در جام 
جهان��ي 2014 برزي��ل و نيمک��ت 
نش��ين ش��دن او در رئ��ال مادري��د 
باع��ث ش��د فابي��و کان��اوارو ب��ه او 
توصيه کن��د براي ادام��ه دوران فوتبال��ش از اين تيم ب��رود. کاناوارو 
در اين ب��اره گفت: به نظ��ر من دوران حض��ور کاس��ياس در رئال به 
پايان رس��يده و او بايد اي��ن تيم را ترک کن��د تا به عنوان اس��طوره 
 ب��راي هميش��ه در ذه��ن ه��واداران رئ��ال مادري��د باق��ي بمان��د.

وي افزود: حضور موفق »ديگو لوپس« در درون دروازه رئال بدون ترديد 
در فصل آينده هم نخواهد گذاشت کاسياس مرد اول اين تيم شود و او 

مي تواند دوران پاياني فوتبالش را در تيمي جديد سپري کند.

زاده با قلعه نویي  ابراهيم  دیدار دایي،
در ترکيه

سرمربيان دو تيم پرسپوليس و پيکان در 
ترکيه با امير قلعه نويي ديدار و گفت وگو 
کردند.بع��د از پاي��ان دي��دار تيم هاي 
اس��تقالل و بورسااس��پور ترکيه که با 
شکس��ت 2 بر صفر آبي پوشان تهراني 
توأم شد علي دايي و منصور ابراهيم زاده 
سرمربيان پرسپوليس و پيکان به ديدار 

قلعه نويي رفتند.
از آنجا که مسابقه استقالل با حريف ترکيه اي در کمپي برگزار شد که 
تيم هاي پرسپوليس و پيکان در آنجا اردو زده اند به همين دليل دايي، 
ابراهيم زاده و سوشا مکاني براي مالقات با قلعه نويي و صحبت با سرمربي 
 اس��تقالل نزد وي رفته و ب��راي دقايقي با يکديگ��ر گفت وگو کردند.

قلعه نويي نيز استقبال گرمي از آن ها داشت و در خصوص شرايط تيم ها 
و همچنين کمپ تمريني با آن ها به صحبت پرداخت.

وزیر اقتصاد: برای واگذاری، استقالل 
و پرسپوليس را تحویل گرفته ایم 

وزي��ر ام��ور اقتص��ادی و دارايی گفت: 
سرنوشت دو باشگاه برای ما مهم است و 
با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، هر 
دو باش��گاه برای واگذاری در اختيار ما 
قرار گرفت. طيب نيا وزير امور اقتصاد و 
دارايی درباره زمان واگذاری دو باشگاه 
استقالل و پرس��پوليس گفت: اين دو 
باشگاه را برای واگذاری در اختيار داريم و اين کار را با هماهنگی کامل 
با گودرزی وزير ورزش انجام خواهيم داد.وزير اقتصاد و امور دارايی در 
مورد زمان واگذاری دو باشگاه افزود: اين کار را از مدت ها قبل شروع 

کرده ايم و به زودی در اين مورد اطالع رسانی می کنيم.

 گل محمدي بازیکن ليتوانيایی
 را رد کرد

بازيکن ليتوانيايی که ب��رای حضور در 
پست دفاع چپ به جمع شاگردان يحيی 
گل محم��دي پيوس��ته ب��ود از جمع 
بازيکنان جدا ش��ده اس��ت. بازيکنان 
ذوب آهن زير نظر يحيی گل محمدی به 
تمرين و آماده سازی مشغول اند. آن ها 
امروز دومي��ن بازی تدارکات��ی خود را 
مقابل نيروی زمينی برگزار می  کنند و پس از آن به تهران می  آيند و يک 
بازی نيز با تيم اميد برگزار می کنند. ذوب آهن پس از اين بازی به اردوی 
ترکيه خواهد رفت.خبر ديگر از ذوب آهن اينکه در حال حاضر تنها يک 
بازيکن برزيلی به نام رناتينيو مشغول تمرين با ذوب آهن است و ممکن 
اس��ت در صورت کس��ب آمادگی بدنی ب��ه جمع ش��اگردان يحيی 
گل محمدی ملحق شود و بازيکن ليتوانيايی که برای حضور در پست 
دفاع چپ به جمع شاگردان يحيی گل محمدي پيوسته بود از جمع 

بازيکنان جدا شده است.

دقيقي: تراکتور با این شرایط موفق 
نمي شود

مهاجم پيشين تيم فوتبال تراکتورسازي 
که فصل آينده پيراه��ن پيکان را برتن 
خواهند کرد اعتقاد دارد که سرخپوشان 
تبريزي با اين شرايط در فصل جديد به 
توفيقي دست پيدا نخواهند کرد. سعيد 
دقيق��ي در خص��وص جداي��ي اش از 
تراکتورسازي و شرايط نامناسبي که اين 
تيم بعد از جدايي ستاره هايش پيدا کرده است، تأکيد کرد: من به داليل 
شخصي جدا شدم اما بايد بگويم سال گذشته هم با توجه به امکاناتي 

که داشتيم فقط مي  توانستيم در جام حذفي قهرمان شويم.

ریيس فدراسيون دو و ميدانی :

تخصيص منابع به فدراسيون 
پاسخگوی نيازها نيست

رييس فدراس��يون دو و ميدانی گفت: تخصيص منابع به 
فدراسيون تا االن بسيار جزيی بوده است اما اين نويد داده 
شده تا در هفته آينده تخصيص قابل توجهی صورت گيرد.

افش��ين داوری در مورد روند آماده س��ازی تيم  ملی دو و 
ميدانی ايران برای حضور در بازی های آسيايی اينچئون 
اظهار داش��ت: اردوهای تيم ملی به طور مستمر در حال 
برگزاری اس��ت. تيم های پرش و هفت گانه عازم بالروس 
ش��ده اند، برادران صميم��ی در پرتاب ها به مجارس��تان 
خواهند رف��ت و دونده های س��رعت در بخ��ش آقايان و 
 بان��وان نيز يکش��نبه هفت��ه آينده ب��ه ترکي��ه می روند. 
داوری ادامه داد: احسان حدادی نيز برای شرکت در ليگ 
الماس به فرانسه سفر می کند و بعد از آن به مدت 20 روز به 
 همراه امين نيک فر به آلمان و سپس روسيه اعزام می شوند. 
وی اف��زود: 1۵ ورزش��کار م��ا ورودی بازی ه��ای 
آس��يايی را کس��ب کرده ان��د و هش��ت نف��ر ه��م 
مش��روط هس��تند ک��ه اميدواري��م آن ه��ا ه��م در اين 
 اردوه��ای خارج��ی موفق به کس��ب س��هميه ش��وند. 
داوری در م��ود وضعي��ت مناب��ع مال��ی فدراس��يون 
دو و ميدان��ی اضافه کرد: فع��اًل در ح��ال مديريت منابع 
برای برگ��زاری اردوها هس��تيم تا از زم��ان عقب نيفتيم 
ام��ا پيش بينی مال��ی خوبی با دي��دگاه بهتر نس��بت به 
گذش��ته از ط��رف وزارت ورزش و کميته مل��ی المپيک 
برای رش��ته های پاي��ه به خص��وص دو و ميدان��ی انجام 
شده است که بارقه اميدی را در فدراس��يون ايجاد کرده 
 اس��ت، اما باز هم تأمين کننده همه نيازه��ا نخواهد بود. 
ريي��س فدراس��يون دو و ميدان��ی در خص��وص گالي��ه 
بعضی از ورزش��کاران از برگزاری مرحل��ه اول ليگ برتر 
در ورزش��گاه انق��الب ته��ران، گف��ت: به هر ح��ال اکثر 
اين ورزش��کاران به اردوهای خ��ارج از کش��ور هم اعزام 
می شوند و وقتی کسی مثل رضا قاس��می که من ويزای 
س��ه ماهه برای او تهيه کرده ام می تواند در آلمان رکورد 
خوب��ی بزند، ديگ��ر ني��ازی به برگ��زاری لي��گ در يک 
ورزش��گاه ديگر نيس��ت. بقيه ورزش��کاران نيز در خارج 
از کش��ور به ميدان خواهند رفت و می ت��وان گفت جای 
نگرانی نيس��ت چون ورزش��کارانی که آمادگ��ی الزم را 
 دارند قطعاً س��هميه آس��يايی را کس��ب خواهن��د کرد. 
وی در م��ورد انتخاب دوباره عبدالرس��ول ي��زدی زاده به 
رياس��ت هيأت دو و ميدانی اس��تان اصفهان گف��ت: او از 
نيروهای مفيد و مس��تعد اس��ت و عملک��رد وی در دوره 
 قبلی رياس��ت اين هيأت نش��ان از مديريت خوب ايشان

 دارد.

6
حسينيبهديداررحيميميرود

مدافع تيم فوتبال پرسپوليس پس از مذاکراتي تلفني به ديدار رحيمي مي رود. قرار است  تکليف 
نهايي سيد جالل حسيني با پرسپوليس مشخص شود و اين در شرايطي است که مشکالت مالي 

فصل گذشته حسيني با قرمزپوشان عقدقرارداد اين بازيکن با پرسپوليس را به تأخير انداخت.

» اين چه جور بسته پيشنهادی محرمانه ای است که در ايران همه از آن 
خبر دارند!«اين واکنش کی روش به خبرهای منتشر شده از جزييات 
پيشنهاد فدراسيون فوتبال به اوست. اين جمله  را علی کفاشيان به نقل 
از کارلوس کی روش بر زبان آورده است. پس از انتشار پيشنهاد هفت 
بندی فدراسيون فوتبال به کارلوس  کی روش در ايسنا، علی کفاشيان 
رييس فدراسيون فوتبال در موضع گيری عجيبی مفاد منتشر شده را 
دقيق و کامال منطبق با واقعيت ندانست اما از آن روز به بعد در چندين 
مصاحبه ای که با شبکه های تلويزيونی انجام داده با چرخشی عجيب، 
روزی يک يا چند بند از آن بسته منتشر شده را تاييد می کند که نشان 

می دهد هنوز تکليف ايشان با واقعيت مشخص نيست! 
به رس�ميت ش�ناختن نظارت کميته فن�ی« قابل توجه 

روزنامه ورزشی! 
 کفاش��يان در مصاحبه ای ک��ه از برنام��ه ورزش و مردم پخش ش��د

 » نظارت کميته فنی بر کار کی روش و به رس��ميت شناختن کميته 
توس��ط اين مربی« را به عنوان يکی از درخواس��ت های فدراسيون در 
بسته پيشنهادی تاييد کرد و گفت: »در قرارداد جديدی که با کارلوس 
کی روش منعقد می کنيم نيز آورده ايم که او بايد در جلسات کميته  فنی 
شرکت کند و گزارشات خود را ارايه دهد. البته بايد نظرات کميته  فنی را 
نيز در کارهای خود لحاظ کند. « اين دقيقا همان بندی است که چندی 
پيش يکی از روزنامه های ورزشی ضمن تاييد برخی مفاد بسته منتشر 

شده در ايسنا، آن را تکذيب کرده بود!
قرارداد 3+1 ساله یا 4 ساله مشروط؟!   

رييس فدراسيون بارها در مصاحبه های مختلف گفته بود با سرمربی تيم 
ملی تا پايان جام جهانی 2018 قرارداد امضا می کند و ديروز هم اشاره 
داش��ت که می خواهيم 80 درصد تيمی که قرار است در جام جهانی 

2018 بازی کند به جام ملت های آس��يا 201۵ ب��رود و درباره مدت 
قرارداد کی روش و تاييد بند ديگری از بسته منتشر شده، گفت: » اگر 
با کی روش قرارداد ببنديم سه ساله خواهد بود و اين مربی را تنها برای 
جام ملت ها نمی خواهيم به همين دليل بايد به گونه ای قرارداد ببنديم 
که در آينده هم بتوانيم توقعات را برآورده کنيم. « بنابراين اين صحبت 
مشخصا قرارداد چهار ساله مشروط با کارلوس کی روش )انتهای جام 
2014 تا انتهای جام 2018( که در ص��ورت راه يابی تيم ملی به جام 
جهانی 2018 از سال 2017 تا 2018 ادامه خواهد داشت و در غير اين 

صورت فسخ می شود را کامال تاييد می کند. 
 قول چه امکاناتی به کی روش دادید؟ 

کفاش��يان درباره تامين امکان��ات کافی برای تيم مل��ی، يکی ديگر از 
بندهای منتشر شده مبنی بر اينکه فدراسيون متعهد می شود تا تمامی 
امکانات الزم برای آماده س��ازی تيم ملی در راه جام ملت های آسيا در 
سال 201۵ و جام جهانی 2018 را فراهم سازد، هم اين طور پاسخ داد: 
» کی روش با علم به امکاناتی که فوتبال ايران دارد قراردادش را تمديد 
می کند. با اين حال ما بايد ش��رايط مطلوبی را ب��رای ادامه همکاری 

فراهم کنيم.« 
 با شناخت از کی روش بندهای 7 گانه تنظيم شده اند! 

رييس فدراس��يون همچنين گف��ت: » با توج��ه به ش��ناختی که از 
روحيات کی روش داريم، برای آنکه مشکالت بعدی پيش  نيايد، تمام 
درخواس��ت ها و اختالفات به صورت مکتوب در می آي��د چرا که قبال 
مش��کالتی پيش آمد اما با تعامل جلو رفتيم « اين صحبت کفاشيان 
دقيقا اشاره  به بند تعيين و تقسيم حدود مسووليت و دخالت نکردن هر 

يک از طرفين در کار ديگری دارد. 
 دستيار ایرانی هم که هست 

اما کفاش��يان در مصاحبه  ديگری که عصر چهارش��نبه انجام داد، به 
موضوع دستياران کی روش ) طبق بسته منتشر شده در ايسنا کی روش 
می تواند از دو دس��تيار خارجی و يک مربی ايران��ی در کادر فنی اش 
استفاده کند( اين گونه پرداخت: » يکی از شروط ما برای کی روش اين 
است که دستيار اولش ايرانی باشد. او هم به ما گفت که خودش گزينه 
موردنظرش را انتخاب می کند که به نظرم حرف درستی است. « موضوع 
دو دستيار ايرانی هم در صورت صحت به تازگی جزو خواسته های رييس 

فدراسيون قرار گرفته است. 
مبلغ 1.4 ميليون یورویی و واکنش جالب کی روش 

ام��ا مه��م تري��ن قس��مت بس��ته پيش��نهادی مبل��غ 1.4 ميليون 
يورويی اس��ت که کفاش��يان س��عی دارد از واژه رق��م تخمينی برای 
 آن اس��تفاده کن��د. البت��ه او در اظهارنظ��ری عجي��ب گفته اس��ت: 
» رقم هايم��ان را ه��م تعدي��ل کردي��م ک��ه البت��ه در اين خصوص 
باي��د عن��وان کن��م ک��ه ک��ی روش از هم��ان ابت��دا گفت��ه ب��ود 
 مس��ايل مال��ی ب��رای او ارزش��ی ن��دارد و ب��ه م��وارد ديگ��ر فک��ر

 می کند!
 مشخص نيست فدراس��يون چطور رقم پيشنهاد ی اش به کی روش يا 
کی روش رقم پيشنهادی فدراسيون را تعديل کرده اند چون پيشنهاد از 
سوی فدراسيون بوده است! در هر حال بنابر آنچه ايسنا نوشته بود مبلغ 
 پيشنهادی ابتدا 1.۵ ميليون يورو بود و فدراسيون 100 هزار دالر از آن

 کم کرد. 
همچنين ک��ی روش واکن��ش جالبی به انتش��ار جزييات پيش��نهاد 
فدراسيون داشته؛ واکنشی که از زبان کفاشيان اعالم شده است: اين 
چه جور بسته پيش��نهادی محرمانه ای اس��ت که در ايران همه از آن 

خبر دارند! 
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نصر آزادانی به مدال 
برنز بسنده کرد

المپيک ریو دغدغه 
بعدی برزیل

تکواندوکار اصفهانی وزن 74 کيلوگرم کش��ورمان با قبول شکست برابر 
تکواندوکار ازبکستان به مدال برنز مسابقات آزاد کره دست يافت. مسابقات 
تکواندو آزاد کره جمعه به مدت پنج روز و با حضور 1770 ورزش��کار در 
رده سنی بزرگس��االن، نوجوانان و نونهاالن به ميزبانی شهر »گيونکجو« 
 کره جنوبی آغاز ش��ده اس��ت. اي��ن رقاب��ت ه��ا در کالس G2 برگزار 
 می شود و امتياز آن در رنکينگ المپيکی ورزشکاران محاسبه خواهد شد. 
ن��ی  در ادام��ه دومي��ن روز اي��ن مس��ابقات، عليرض��ا نصرآزادا
تنه��ا نماين��ده اي��ران در وزن 74 کيلوگ��رم، در مرحل��ه نيم��ه 
فالووي��چ نيکيت��ا« از ازبکس��تان رف��ت  نهاي��ی ب��ه مص��اف »را
 و با قبول شکس��ت براب��ر اين تکوان��دوکار به م��دال برنز دس��ت يافت. 
مقاب��ل  نهاي��ی  نيم��ه  مرحل��ه  ب��ه  رس��يدن  ب��رای  وي 
ب��ود.  رس��يده  پي��روزی  ب��ه  ای  ک��ره  ن��دوکار  تکوا  چه��ار 

در اين وزن 1۵0 هوگوپوش به رقابت پرداختند.

توماس باخ رييس کميته بين المللی المپيک )IOC( با س��فر به برزيل و 
ديدار با رييس جمهور اين کشور در جريان آماده سازی ريو برای ميزبانی 
المپي��ک و پارالمپيک 2016 ق��رار گرفت.توماس باخ وضعي��ت ريو برای 
المپيک و پارالمپيک 2016 را مورد تحسين قرار داد.در مالقات باخ با رييس 
جمهوری برزيل که روز جمعه برگزار شد، ديلما روسف رييس جمهور برزيل 
تاکيد کرد که جام جهانی روز يکشنبه به پايان می رسد و اولويت اصلی دولت 
المپيک 2016 ريو خواهد بود.توماس باخ در اين ديدار گفت: خوش��حالم 
که اين اطمينان را برای اين اين بازی ها می ش��نوم که اولويت اين کش��ور 
المپيک ريو خواهد بود.دو روز قبل از فينال جام جهانی توماس باخ همچنين 
برگزاری اين بازی ها را تحسين کرد و گفت: برزيل و مردم برزيل بايد به اين 
ميزبانی افتخار کنند. المپي��ک 2016 از عالقه و قابليت مردم برزيل تاثير 
می گيرد.توماس باخ روز پنجشنبه از دهکده المپيک و پارالمپيک در بورا 

دی تيجوکا بازديد کرد.

داور اصفهانی در مسابقات هندبال جوانان
مجيد کالهدوزان داور بين المللی اصفهانی در مس��ابقات 
هندب��ال قهرمان��ی جوانان آس��يا قض��اوت خواه��د کرد. 
چهاردهمين دوره رقابت های قهرمانی هندبال جوانان پسر 

آسيا از روز يازدهم مرداد ماه در تبريز آغاز خواهد شد.

روش  انتخاب اعضای تيم ملی ووشو 
سرمربی تيم ملی ووشو ايران اعالم کرد نفرات اصلی پنج  وزنی که در 
اردو هستند با برگزاری مس��ابقات انتخابی معرفی می شوند. حسين 
اوجاقی همچنين گفت: ب��رای گزينش نفرات اعزام��ی به بازی های 

آسيايی با در نظر گرفتن ترکيب تيم های رقيب اقدام می کنيم. 

مسي برترین بازیکن تاریخ نيست
ژوزه مورينيو با تمجيد از آرين روبن، او را ستاره جام جهاني معرفي کرد.وی 
درباره مسي نيز گفت: او بازيکن خارق العاده اي است و براي اين که اثبات کند 
بازيکن خارق العاده اي در تاريخ فوتبال است به عنوان قهرماني جام جهاني 

نياز ندارد اما از نظر من او هنوز هم بهترين بازيکن تاريخ فوتبال نيست.

تاج: قرارداد ها باید شفاف باشد
رييس س��ازمان ليگ گفت: وزارت ورزش محل حل مش��کل 
استقالل و پرسپوليس با ورزش��گاه آزادي است.مهدي تاج در 
مورد برگزاري مراس��م قرعه کش��ي ليگ برتر در روز دوشنبه 
گفت: مراسم قرعه کشي ليگ چهاردهم حال و هوايي متفاوت 
خواهد داشت و اين برنامه به صورت زنده هم از تلويزيون پخش 
مي شود. ضمن اينکه مهم ترين ويژگي آن اين است که امکان 
دارد ديدار استقالل و پرس��پوليس حتي در هفته اول ليگ هم 
صورت گيرد. زيرا محدوديت هاي س��ال گذش��ته را نداريم و 
تيم هايي مثل پيکان و س��ايپا در زمين هاي خودشان ميزبان 
هس��تند به همين دليل قرعه کش��ي ليگ چهاردهم متفاوت 
است و امکان دارد دربي تهران در هر زماني از ليگ برگزار شود. 
 در اين مراسم از توپ جديد ليگ برتر هم رونمايي خواهد شد.

رييس سازمان ليگ در مورد مدعوين اين مراسم گفت: تمامي 
مديران باش��گاه ها، رؤس��اي هيأت هاي فوتبال، هيأت رييسه 
فدراسيون و هيأت رييسه س��ازمان ليگ، مديران ورزشگاه ها 
و افرادي از کانون ايران نوين که اسپانس��ر ليگ است، حضور 
 خواهند داشت و اين مراسم در برج ميالد تهران برگزار مي شود.

ناي��ب ريي��س فدراس��يون فوتب��ال در م��ورد اينک��ه يک��ي 
از مديران باش��گاه مدعي ش��ده که AFC با انتش��ار قرارداد 
بازيکن��ان و مربي��ان مخالف��ت کرده اس��ت، گف��ت: نه اصال 
 اي��ن گون��ه نيس��ت و در اي��ن زمينه مش��کلي وجود ن��دارد.

تاج در م��ورد قيم��ت بلي��ت مس��ابقات در لي��گ چهاردهم 
گفت: در لي��گ چهارده��م بليت مس��ابقات به هي��چ عنوان 
 گران نخواهد ش��د و گراني در اي��ن بخش نخواهيم داش��ت.

تاج در مورد اينکه مجيد جاللي با انتش��ار اجب��اري قراردادها 
مخالف اس��ت، گفت: اين ها نظ��رات افراد اس��ت حتي برخي 
رس��انه ها در مورد س��قف بودجه ها نيز فش��ار آوردند اما اين 
الزام وجود دارد تا باش��گاه ها بودجه هاي خ��ود را اعالم کنند 
و ما ه��م باي��د روي اين بودجه ها کنترل داش��ته باش��يم. اگر 
در س��ال هاي گذش��ته اين گونه رفتار مي ش��د اکنون بدهي 
انباش��ته باش��گاهي به وجود نمي آم��د. اين بدهي ناش��ي از 

هزينه باش��گاه ها دو س��ه برابر از س��قف بودجه ش��ان است و 
اکنون ش��اهد اين وضعيت هس��تيم که خيلي ها به پولش��ان 
نمي رس��ند و شکايت ها زياد ش��ده است. با انتش��ار قراردادها 
مي خواهيم به هم��ه بگوييم که هزينه در فوتب��ال خيلي زياد 
نيس��ت و برخالف آن چه که عده اي مدعي مي شوند هزينه ها 
در فوتبال قاب��ل دفاع اس��ت و خيلي هم زياد نيس��ت. ضمن 
اينکه با انتشار قراردادها مشخص مي ش��ود نه تنها در فوتبال 

 افزايش هزينه نداش��تيم بلکه کاهش هزينه  هم بوده اس��ت.
تاج تصريح کرد: يکي ديگر از مزيت انتشار قراردادها اين است 
که پول هايي که پرداخت مي ش��ود را دنبال مي کنيم و اکنون 
شاهديم که بازار نقل و انتقاالت بسيار آرام و بدون التهاب است 
و ديگر فضاي ملتهب فصل گذشته وجود ندارد. فضايي که در 

آن صحبت از رقم هاي 3-4 ميليارد توماني مي شد. 
رييس س��ازمان لي��گ خاطر نش��ان کرد:باش��گاه ها اکنون از 
قرارداده��ا و مبالغ��ي که پرداخ��ت مي کنند دف��اع مي کنند. 
مثال باش��گاه پيکان از پرداختي اش به رحمت��ي دفاع مي کند. 
 بنابراي��ن انتش��ار قراردادها به سيس��تم ضرري نمي رس��اند.

رييس س��ازمان ليگ در م��ورد اينک��ه اميررضا خ��ادم گفته 
اس��ت با قرارداد س��ه ميلياردي برخي بازيکنان چگونه سقف 
بودجه باش��گاه ها رعايت مي ش��ود، گفت: يکي از نگراني هاي 
س��ازمان ليگ ه��م اين بح��ث بود ک��ه مخف��ي کاري وجود 
نداش��ته باش��د و با انتش��ار قراردادها همه چيز ش��فاف است 
 و باش��گاه ها تمايل��ي ب��راي مخف��ي کاري نخواهند داش��ت.

نايب رييس فدراس��يون فوتب��ال در مورد درخواس��ت 270 
ميليوني ورزشگاه آزادي از دو باش��گاه استقالل و پرسپوليس 
براي هر مسابقه گفت: اين پيشنهادي است که ورزشگاه آزادي 
به استقالل و پرسپوليس داده و مشکلي است که اين دو باشگاه 
دارند زيرا هر دو باشگاه زمين اول خود را ورزشگاه آزادي معرفي 
کردند و سازمان ليگ هر ورزش��گاهي که اين دو باشگاه به ما 
معرفي کند، در مورد آن اقدام مي کنيم اما محل حل اين مشکل 

در وزارت ورزش است.

کیروش:اينچهبستهمحرمانهایاستکههمهازآنخبردارند!

چرخش180درجهایکفاشيان
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مفاد آراء
23678 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امال   ک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودو در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی،رای هیات باحضورنماینده شورای اسالمی روستا در 
محل الصاق نماید تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها 
از تاریخ انتشار اگهی و در روستا از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
این  نمایند،در  تسلیم  ثبت زواره  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده 
صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض 
به دادگاه عمومی  تقدیم دادخواست  یا معترض،گواهی  قانونی واصل نگردد  در مهلت 
محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند 

مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139360302021000334 مورخ 93/03/27 – آقای محسن عابدینی اکار 
زواره فرزند علی بشماره ملی 1189940132 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک 835 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 135/62 متر مربع خریداری رسمی از علی عابدینی اکار زواره .
عابدینی  مجتبی  آقای   –  93/03/27 مورخ   139360302021000335 شماره  رای   -2
اکار زواره فرزند علی بشماره ملی 1180001761 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  باقیمانده  فرعی  و800   1182 پالکهای  از  قسمتی 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان جمعًابه مساحت 222/47 متر مربع خریداری رسمی از 

علی عابدینی اکار زواره .
 3- رای شماره 139360302021000337 مورخ 93/03/27 – آقای علی خالوئی فرزند 
حسین بشماره ملی 1189502461 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 
شماره 1600 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 195/53 متر مربع خریداری رسمی از حسین دیباج زواره.
صادقی  محسن  آقای   –  93/03/27 مورخ   139360302021000338 شماره  رای   -4
فرزند محمود بشماره ملی 1281798241 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالکهای 2398 و2401 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان جمعًا به مساحت 284/90 متر مربع خریداری رسمی از رضا باقرنژاد زواره 

وخریداری عادی از غضنفر حدیدی .
آقای سیدرضا هاشمی  5- رای شماره 139360302021000339 مورخ 93/03/27 – 
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189193213 ملی  بشماره  حسین  فرزند  زواره  نسب 
دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی  و1603   1600 پالکهای  از  قسمتی  برروی 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان جمعًا به مساحت 309/70 متر مربع خریداری رسمی از 
علی شمائی وخریداری عادی از ورثه شاهرخ بیگم هاشمی طباطبائی وواگذاری عادی 

بهای ثمنیه اعیانی ازطرف بیگم صاحب طباطبائی
6- رای شماره 139360302021000340 مورخ 93/03/27 – آقای محمدعلی خدابخش 
فرزند علی اکبر بشماره ملی 1189137496 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از مزرعه دچان 35  اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 462/32 

متر مربع خریداری رسمی از جمشید خدابخش دچانی.
7- رای شماره 139360302021000345 مورخ 93/03/27 – آقای غالمرضا عابدینی 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1188930206 ملی  بشماره  عبدالحسین  فرزند 
قسمتی از پالک شماره 1177 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 269/33 متر مربع خریداری رسمی از قدرت اله نوری.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/04/07                                                                                                                                             
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/04/22                                                                                                                              

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره  
ابالغ وقت رسیدگی 

24064 شماره ابالغیه: 9310103734101579 شماره پرونده: 9309983734100090 
شماره بایگانی: 930114 خواهان ها شرکت کشت و دام قیام اصفهان به مدیریت عاملی 
بهنام مشیری دادخواستی به طرفیت خوانده حسین شفقی به خواسته تامین خواسته و 
مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان نطنز نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
کالسه  به  و  ارجاع  نطنز  در  واقع  نطنز  شهرستان  عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه 
9309983734100090 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/6/8 و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  

م الف:68 ترابیان منشی شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز
وقت رسیدگی 

مبنی  دادخواستی  قوی  فردین  خواهان   310-93 کالسه  پرونده  در خصوص   24088
بر مطالبه به طرفیت امید زمانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/6/3 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  عصر   4 ساعت 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
جنب ساختمان  نیلی پور–  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  را  دادخواست و ضمائم  ثانی 
یک شورای  مجتمع شماره  حقوقی   20 می شود. شعبه  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

24098 شماره دادنامه: 9309970354200487 شماره پرونده: 9109980359601441 
نشانی  به  تبریزی  ترک  مهدی  آقای   -1 شکات:   920203 شعبه:  بایگانی  شماره 
آقای   -2 بهشتی-پ308،  سیلو-ک  درب  مصلی-روبروی  خ  آب250  اصفهان-خ 
عباسعلی کشاوزر، 3- آقای وحید محمدی کمال آبادی با نمایندگی آقای مجتبی احمدی 
فرماندهی  آهن-ستاد  راه  پل  به  دستجردی-نرسیده  ش  اصفهان-بزرگراه  نشانی  به 
 -2 متواری  نشانی  به  حامدی  هیوا  آقای   -1 متهمین:  حقوق  اصفهان-اداره  انتظامی 
اصفهان- نشانی  به  بروجنی  حاتمیان  احمدرضا  آقای  وکالت  با  جساس  حمید  آقای 
ها:  اتهام  اول  گنجینه-طبقه  مفید-ساختمان  خیابان شیخ صدوق شمالی-خیابان شیخ 
استفاده  و  نگهداری  پراید 2- سرقت مسلحانه 3-  آزار خودرو  به  1- سرقت مقرون 
از بیسیم غیرمجاز 4- تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه 5- نگهداری اسلحه/

مهمات جنگی به صورت غیرمجاز 6- ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
اهل  ساله   32 علی  فرزند  جساس  حمید   -1 متهمین  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای 

بیشتری  حامدی مشخصات  هیوا   -2 متاهل  کیفری  سابقه  دارای  اصفهان  ساکن  با و 
توجه به متواری بودن از وی در دسترس نیست دائر بر ردیف اول مشارکت در حمل 
و نگهداری سالح کمری و جنگی غیرمجاز، تمرد نسبت به ماموران انتظامی حین انجام 
وظیفه و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی)مامور انتظامی( عباسعلی 
کشاورزی فرزند رسول ردیف دوم مشارکت در سرقت مسلحانه اتومبیل شاکی مهدی 
ترک تبریزی فرزند ابوالحسن شرکت در حمل و نگهداری سالح جنگی غیرمجاز نظر 
به محتویات پرونده، کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، شکایت شکات، 
گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، گواهی پزشکی قانونی، اقاریر متهم ردیف 
اول در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی در پرونده و دفاعیات غیر موثر وی در جلسات 
دادرسی، کشف خودرو مسروقه موضوع شکایت شاکی از تصرف متهمین و کشف 
سالح های موصوف از تصرف متهمین،متواری بودن متهم ردیف دوم و نظر به قرائن 
و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری مشارالیهما به شرح فوق محرز 
و مسلم تشخیص فلذا مستندا به مواد 6و18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و 
دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز و 607و652و614 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1375و711و449و488 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 هر یک از متهمین را بابت 
بزه حمل و نگهداری سالح غیرمجاز جنگی و کمری به تحمل دو سال حبس تعزیری 
جنبه  بابت  و  تعزیری  دو سال حبس  تحمل  به  تمرد  بزه  بابت  را  اول  ردیف  متهم  و 
عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به تحمل یکسال تعزیری و بابت جنبه 
خصوصی آن به پرداخت یک سوم دیه کامل بابت جراحت جائفه و چهار درصد دیه 
متهم  و  مصدوم)شاکی(  حق  در  )الپاراتومی(  شکم  جدار  کردن  باز  ارش  بابت  کامل 
ردیف دوم را بابت بزه مشارکت در سرقت مسلحانه خودرو به تحمل پنج سال حبس 

متهمین موصوف  اتهام  در خصوص  و  می نماید  و 74 ضربه شالق محکوم  تعزیری 
اتهام  خصوص  در  و  قانونی  عنصر  فقد  به  نظر  غیرمجاز  سیم  بی  نگهداری  بر  دائر 
نامبردگان دائر بر مشارکت در شروع به سرقت مسلحانه نظر به دفاعیات نامبردگان 
و محتویات پرونده بلحاظ فقد دلیل مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی 
نامبردگان صادر و اعالم می گردد لکن در اجرای تبصره ماده  کیفری رای بر برائت 
بی سیم  )آماتوری(  ای  حرفه  غیر  و  اختصاصی  های  بی سیم  از  استفاده  قانون   10
دولت  نفع  به  نیز  مکشوفه  های  اسلحه  و  می شود  ضبط  دولت  نفع  به  مکشوفه  های 
)وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( ضبط می شود رای صادره نسبت به متهم 
نظر  تجدید  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  ظرف  و  محسوب  حضوری  یک  ردیف 
محسوب  غیابی  دوم  ردیف  متهم  به  نسبت  و  استان  نظر  تجدید  محاکم  در  خواهی 
می باشد.م الف:8678  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  ده  ظرف   و 

نجفی دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ تبادل لوایح 

24099 بدینوسیله به موجب مواد 346، 73 آ.د.م به تجدید نظر خوانده مجهول المکان 
 -3 شفاعت  امیرحسین   -2 فاتحی  محمدرضا   -1 نام  به  920468ح/15  بدوی  پرونده 
مردان  علی  فرزند  سلیمانی  خدامراد  نظرخواه  تجدید  می گردد:  ابالغ  معروفی  محمد 
دادخواستی به خواسته تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 201 مورخه 93/2/18 به 
ثبت شده  این شعبه  در   93/4/8 تاریخ   74 تحت شماره  که  نموده  تقدیم  طرفیت شما 
این آگهی 10 روز فرصت دارید به دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی  انتشار  تاریخ  از  و 
ثانی  نسخه  اخذ  از  پس  و  مراجعه  نیکبخت  شهید  خیابان  در  واقع  اصفهان  حقوقی 
اقدام نماید. مراتب برای یک نوبت در  دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح 
یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی و در صورت عدم حضور و یا تقدیم الیحه در 
 مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارسال خواهد شد. م الف:8244 

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ 

240100 شماره ابالغنامه: 9310100350101863 شماره پرونده: 9209980350100358 
ابالغ شونده حقیقی: محمود موالیی فرزند عبدالصمد  بایگانی شعبه: 920358  شماره 
 08:30 1393/10/17 چهارشنبه ساعت  تاریخ حضور:  اصفهان  مرکزی  زندان  نشانی 
محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان 
به  توکلی  دعوی حسین  در خصوص  علت حضور:  شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید. م الف:8242 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

240101 شماره ابالغنامه: 9310100351701339 شماره پرونده: 9309980351700471 
نیاز  مینگ  فرزند  دولتی  عبدل  حقیقی:  شونده  ابالغ   930551 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1393/07/07 دوشنبه ساعت 10:30 محل حضور: 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 
به طرفیت  طبقه2-اتاق شماره206 علت حضور: در خصوص دعوی مرضیه حسینی 
م الف:8239  شوید.  حاضر  دادگاه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در   شما 

اسدی منشی شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

240102 شماره ابالغیه: 9310100351501715 شماره پرونده: 9309980351500341 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  لیراوی  رضا  خواهان   930346 بایگانی:  شماره 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  خودرو  پالک  تحویل  خواسته  به  سعیدی  کاظم 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9309980351500341 کالسه  به  و  ارجاع   348 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/06/24 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:7378  

حسونی زاده منشی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240103 شماره ابالغیه: 9310100351501690 شماره پرونده: 9209980351500379 
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  کریمی  محسن  خواهان   920383 بایگانی:  شماره 

شرکت میراث سازان ابن سینا و حسین امیدزاده به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
پانزدهم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 348 ارجاع و به کالسه 
9209980351500379 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/05/13 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  
م الف:7380  رحیمی مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
240104 شماره ابالغیه: 9310100351501718 شماره پرونده: 9309980351500342 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  لیراوی  رضا  خواهان   930347 بایگانی:  شماره 
عبدالرضا حیدری به خواسته تحویل پالک خودرو تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9309980351500342 کالسه  به  و  ارجاع   348 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/06/24 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:7317  

حسونی زاده منشی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240105 شماره ابالغیه: 9310100351501802 شماره پرونده: 9209980351501634 
اکبر  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  شاملو  الهام  خواهان   921649 بایگانی:  شماره 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  طلب  مطالبه  خواسته  به  خورزوقی  اخوندی 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9209980351501634 کالسه  به  و  ارجاع   348 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 

گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/05/22 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:7387  

رحیمی مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240106 شماره ابالغیه: 9310100351501803 شماره پرونده: 9309980351500181 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کیانی  اکبر  خواهان   930184 بایگانی:  شماره 

محمدحسین آذری دهکردی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9309980351500181 کالسه  به  و  ارجاع   348 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/05/19 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:7388 

رحیمی مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  صابری  فرهاد  خواهان   584-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240107
تقدیم نموده  به تنظیم سند رسمی به طرفیت فرامرز منصوری  الزام خوانده  بر  مبنی 
به  توجه  با  است  تعیین گردیده  93/6/4 ساعت 10  برای مورخه  است وقت رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبه روی  اول ارباب –  قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
م الف:7730  اتخاذ می شود.  مقتضی  تلقی و تصمیم  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 32حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240108 در خصوص پرونده کالسه 547/92 خواهان ساسان زاهدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 48/400/000 ریال به طرفیت سجاد سهرابی – مژده لیمویی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 93/6/4 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبه روی  اول ارباب –  قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
م الف:7731  اتخاذ می شود.  مقتضی  تلقی و تصمیم  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 45حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

سرشوق  محمد  علی  خواهان   582-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240109
رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  در  حضور  به  نسبت  خوانده  الزام  بر  مبنی  دادخواستی 
نموده است  تقدیم  به طرفیت محمد عزیزی  یکدستگاه موتورسیکلت  انتقال سند  جهت 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   9/30 ساعت   93/6/5 مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبه روی  اول ارباب –  قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
اتخاذ می شود. م الف 7702  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 32حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
احضار

240110 شماره درخواست: 9310460352800059 شماره پرونده: 9009980363001496 
محمد  آقای  علیه  عبدالهی شکایتی  سپیده  خانم  930381 چون  بایگانی شعبه:  شماره 
کالسه  به  آن  پرونده  که  نموده  مطرح  ازدواج  واقعه  ثبت  عدم  بر  مبنی  نورمندی 
این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه 93/5/30 ساعت 9  930381ک102 
لذا حسب ماده 180  میباشد  اینکه متهم مجهول المکان   به  نظر  تعیین شده است  صبح 
االنتشار  کثیر  روزنامه های  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف: 7480 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
احضار

240111 شماره درخواست: 9310460352800058 شماره پرونده: 9309980365600373 
شماره بایگانی شعبه: 930373 چون خانم پروین کریمی شکایتی علیه خانم صدف بیاد 
مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی-توهین و تهدید مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
930373ک102 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه 93/5/15 ساعت 9 
لذا حسب ماده 180  میباشد  اینکه متهم مجهول المکان   به  نظر  تعیین شده است  صبح 
االنتشار  کثیر  روزنامه های  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف: 7481 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240112 شماره ابالغیه: 9310100353401261 شماره پرونده: 9309980365700222 
آقای  علیه  شکایتی  راد  صالحی  محمدرضا  آقای  شاکی   930386 بایگانی:  شماره 
عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  عمدی  جرح  و  خواسته ضرب  به  عبدالهی  مجید 
شهرستان  عمومی)کیفری(  دادگاه   108 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9309980365700222 کالسه  به  و  ارجاع   258 اتاق  دوم  طبقه  اصفهان  استان 
علت  به  است  تعیین شده   9:00 و ساعت   1393/05/27 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:7758  

شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240113 شماره ابالغیه: 9310100353401095 شماره پرونده: 9309980359600310 
ارمیک  علیه  شکایتی  فداءد  منصور  و  عبدالهی  اکبر  شاکی   930374 بایگانی:  شماره 
که  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  خواسته سرقت  به  زاروکیان 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)کیفری(  دادگاه   108 شعبه  به  رسیدگی  جهت 
اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان 
به کالسه 9309980359600310  ثبت گردیده که وقت  ارجاع و  اتاق 258  طبقه دوم 
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   10:30 ساعت  و   1393/05/20 آن  رسیدگی 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:7759  

شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240114 شماره ابالغیه: 9310100353401101 شماره پرونده: 9209980359602056 
سجاد  علیه  شکایتی  رنانی  حسینی  مهدی  سید  شاکی   930272 بایگانی:  شماره 
عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  پراید  به خواسته سرقت خودرو  کفرانی  قاسمی 
شهرستان  عمومی)کیفری(  دادگاه   108 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9209980359602056 کالسه  به  و  ارجاع   258 اتاق  دوم  طبقه  اصفهان  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/05/25 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:7761  

شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240115 شماره ابالغیه: 9310100353401047 شماره پرونده: 9309980358600400 
بایگانی: 930343 شاکی حسین داکوهیان شکایتی علیه آقای کمال عباسی به  شماره 
نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  قیمتی  سنگهای  سرقت  خواسته 
در  واقع  اصفهان  عمومی)کیفری( شهرستان  دادگاه   108 به شعبه  که جهت رسیدگی 
اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان 
وقت  که  گردیده  ثبت   9309980358600400 کالسه  به  و  ارجاع   258 اتاق  دوم  طبقه 
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   08:30 ساعت  و   1393/05/18 آن  رسیدگی 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:7762 

شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240116 شماره ابالغیه: 9310100353401103 شماره پرونده: 9209980364801634 
شماره بایگانی: 921408 شاکی محمدرضا محمدی شکایتی علیه آقای مهرداد احمدی 

تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده  به خواسته ضرب و جرح عمدی 
در  واقع  اصفهان  عمومی)کیفری( شهرستان  دادگاه   108 به شعبه  که جهت رسیدگی 
اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان 
وقت  که  گردیده  ثبت   9209980364801634 کالسه  به  و  ارجاع   258 اتاق  دوم  طبقه 
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   09:00 ساعت  و   1393/05/21 آن  رسیدگی 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
م الف:7763   گردد.  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   و ضمائم 

شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

اعتباری  تعاونی  267/93ش11 خواهان شرکت  پرونده کالسه  در خصوص   240117
ثامن الحجج)ع( به مدیریت سید ابوالفضل میرعلی و با وکالت آقای عماد ربیعی سامانی 
جهانگیری  سوسن   -2 جهانگیری  افسانه   -1 طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
3- سحر محمودوند 4- محمد جهانگیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
پنج شنبه مورخ 93/5/23 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8185 شعبه 11حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

اعتباری  تعاونی  شرکت  خواهان  272/93ش11  کالسه  پرونده  خصوص    240118
ربیعی  عماد  آقای  وکالت  با  میرعلی  ابوالفضل  سید  مدیریت  به  ثامن الحجج)ع( 
محسن   -2 خوزانی  مسیبی  نگار   -1 طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  سامانی 
است  نموده  تقدیم  مسیبی  بهجت   -5 کرمی  امیرشاه  مجید   -4 بادیه  فرزانه   -3 ذوق 
گردیده  تعیین  11/30صبح  93/5/23 ساعت  مورخ  پنج شنبه  روز  برای  وقت رسیدگی 
ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
م الف:8178  اتخاذ می شود.  مقتضی  تلقی و تصمیم  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 11حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

تعاونی  شرکت  خواهان  268/93ش11  کالسه  پرونده  خصوص  در   240119
عماد  آقای  وکالت  با  میرعلی  ابوالفضل  سید  مدیریت  به  ثامن الحجج)ع(  اعتباری 
هرچگانی  کیانی  قربانعلی   -1 طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  سامانی  ربیعی 
است  نموده  تقدیم  حاتمی زاده  مهوش   -4 زمانی  یدا...   -3 میرزاعلیان  شکرا...   -2
گردیده  تعیین  9/30صبح  ساعت   93/5/23 مورخ  پنج شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
م الف:8174  اتخاذ می شود.  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 11حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

اعتباری  تعاونی  269/93ش11 خواهان شرکت  پرونده کالسه  در خصوص   240120
ثامن الحجج)ع( به مدیریت سید ابوالفضل میرعلی با وکالت آقای عماد ربیعی سامانی 
باقرپور  هادی   -2 سلیمانی  محمدرضا   -1 طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
وقت  است  نموده  تقدیم  سلیمانی  غالمرضا   -5 احمدی  وحید   -4 دائی زاده  آرش   -3
با  است  گردیده  تعیین  10صبح  ساعت   93/5/23 مورخ  پنج شنبه  روز  برای  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
 ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8169 شعبه 11حقوقی مجتمع

شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

اعتباری  تعاونی  شرکت  خواهان  270/93ش11  کالسه  پرونده  خصوص  در   240121
آقای عماد ربیعی سامانی  با وکالت  ابوالفضل میرعلی  به مدیریت سید  ثامن الحجج)ع( 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- ملیحه احمدی ماهورکی 2- احمدرضا بهرامی 
ماهورکی 3- سعید بهرامی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 
93/5/23 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:8168 شعبه 11حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

اعتباری  تعاونی  پرونده کالسه 271/93ش11 خواهان شرکت  در خصوص   240122
ثامن الحجج)ع( به مدیریت سید ابوالفضل میرعلی با وکالت آقای عماد ربیعی سامانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- فروزان قربانی زاده 2- رضا عبدالهی 3- نیما 
برقوئی راد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 93/5/23 ساعت 
تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  11صبح 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:8167 شعبه 11حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
240123 در خصوص پرونده کالسه 356/93 خواهان خانم اکرم مهوری حبیب آبادی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت آقایان احمدرضا مرادی و 
برای روز سه شنبه مورخ 93/5/28  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  قهرائی  منصور 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  11صبح  ساعت 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:8181 شعبه 14حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
240124 در خصوص پرونده کالسه 93-316 خواهان داریوش درخشان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا زمان وزیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  11صبح  ساعت   93/5/25 مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8175 شعبه 11حقوقی مجتمع شماره 2 شورای

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

ترابی دادخواستی مبنی  240125 در خصوص پرونده کالسه93-554 خواهان ناصر 
بر مطالبه و هزینه های دادرسی و غیره به طرفیت مهدی صالحی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 93/5/21 ساعت 12/15 ظهر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8163 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

َواْش�َرْح  الْخاِش�عیَن،  طاَع�َة  فی�ِه  اْرُزْقن�ى  اَلّل�ُه�مَّ 
اَم�ان ی�ا  بَِامانِ�َک  الُْمْخِبتی�َن،  نابَ�ِة  بِِا َص�ْدرى   فی�ِه 

َ الْخآئِفیَن
خدای�ا فرمانب�ردارى فروتن�ان را در ای�ن م�اه روزى 
من گ�ردان و بگش�ا س�ینه ام را براى بازگش�تن به س�ویت 
 همانند بازگشتن خاش�عان به امان بخش�یت اى امان بخش

 ترسیده شدگان 

امثال تو نیازى به طناب ندارد
یکی از ش��اگردان ش��یخ انصاری می گوید: »در دورانی که در نجف 
اشرف نزد شیخ انصاری به تحصیل مش��غول بودم، شبی شیطان را 
در خواب دیدم که بندها و طناب های متعددی در دس��ت داشت. از 
شیطان پرسیدم: »این بندها برای چیست؟« پاسخ داد: »این ها را به 
 گردن مردم می اندازم  و آن ها را به س��وی خویش می کشم و به دام

 می افکنم. دیروز، یکی از طناب ها را به گردن شیخ انصاری انداختم و 
او را از اتاقش تا اواسط کوچه ای که منزل شیخ در آن است، کشیدم، 
ولی افس��وس که بر خالف زحمات زیادم، ش��یخ از قید رها ش��د و 
بازگشت.«هنگامی که ش��یطان این ماجرا را نقل کرد، از او پرسیدم: 
»اکنون که طناب ها را در دست داری، طناب مرا نشان بده.« شیطان 
لبخندی زد و گفت: »امثال تو نیازی به طناب ندارد و خودش��ان به 
دنبال من می دوند !«هنگامی که از خواب بیدار ش��دم، در تعبیر آن 
به فکر فرو رفتم. عاقب��ت تصمیم گرفتم مطلب را برای ش��یخ بیان 
 کنم. شیخ گفت: »شیطان راست گفته اس��ت، زیرا آن ملعون دیروز

 می خواست مرا فریب دهد که به لطف خدا از دام او گریختم.جریان از 
این قرار بود که دیروز به مقداری پول نیاز داشتم و از سویی، چیزی در 
منزل موجود نبود. با خود گفتم یک ریال از مال امام زمان)عج( نزدم 
وجود دارد که هنوز وقت مصرفش نرسیده است؛ آن را به عنوان قرض 
بر می دارم و س��پس ادا خواهم کرد. یک ریال را برداشتم و از منزل 
خارج شدم. همین که خواستم آن چیز مورد نیاز را بخرم. با خود گفتم 
که از کجا معلوم که بتوانم این قرض را بعداً ادا کنم؟ در همین اندیشه 
و تردید بودم که ناگهان تصمیم قطعی گرفتم به منزل برگردم. از این 

رو، چیزی نخریدم و پول را به جای اولیه اش باز گرداندم.«

 داروهاى خانگى براى
 زخم معده

زخم معده یعنی در مخاط معده یا قسمت فوقانی روده زخم به وجود 
آمده اس��ت . این زخم  به دالیل مختلف از جمل��ه عفونت باکتری، 
اس��تفاده بیش از ح��د از داروهای غیر اس��تروییدی ض��د التهاب، 
سوختگی و یا آسیب دیدگی، و یا حتی نوشیدن الکل بیش از حد رخ 

می دهد.
زخ��م مع��ده  عالی��م  بس��یاری مانن��د احس��اس س��وزش 
بی��ن قفس��ه س��ینه و ن��اف، ب��ی اش��تهایی، نفخ، س��وزش س��ر 
دل، ته��وع، س��وء هاضم��ه، کاه��ش وزن و غی��ره دارد. ع��دم 
 مراقب��ت از آن طبیع��ی اس��ت ک��ه  ای��ن وضعی��ت  را بدت��ر

می کن��د. ب��رای درمان زخ��م مع��ده، اس��تفاده از ای��ن داروهای 
خانگی بس��یار خ��وب اس��ت.موز: خواص ض��د باکتریای��ی در موز 
باعث متوقف ش��دن  رش��د  باکتری ها می ش��ود.  اس��یدیته شیره 
مع��ده در نتیجه کاه��ش التهاب و تقوی��ت معده کاه��ش می یابد. 
ب��رای درمان  حداق��ل باید  هر روز س��ه ع��دد موز بخوری��د. حتی 
می توانید اس��موتی موز درس��ت کنید و بخورید.نارگی��ل: نارگیل 
دارای خاصیت ضد باکتری اس��ت. ش��یر نارگیل و آب نارگیل برای  
درمان زخم فوق العاده عالی هس��تند. نوش��یدن ش��یر نارگیل تازه 
و آب نارگی��ل در روز به م��دت یک هفته ب��رای آرام ک��ردن زخم 
 بس��یار مفید اس��ت ش��نبلیله:  برای درم��ان زخم معده اس��تفاده 
می شود . ش��نبلیله حاوی یک ترکیب لعاب دار است که زخم معده 
را بهبود می دهد.  برای دل درد یک قاش��ق از دانه شنبلیله را در دو 
 فنجان آب حل کنید. سپس 
دانه ه��ا را فش��ار داده  تا حل 
شوند،  کمی عسل اضافه کنید. 
حدود یک هفت��ه دو ب��ار در روز 
استفاده کنید.سیر: ضد باکتری و ضد 
میکروبی اس��ت. یک حبه س��یر را له 
کرده  و با یک لیوان آب گرم مخلوط 
کرده بخوری��د درمان زخم معده 

است.

دعاى روز پانزدهم 

داستان 

سالمت 

 بس��یاری از موجودات زنده، ریتم ه��ای ش��بانه روزی را دنبال
 می کنند که این امر یک چرخه روزانه فراهم می کند که مدیریت 

آن بر عهده ساعت داخلی بدن است.
محققان استرالیایی علت دشواری بیدار شدن از خواب در صبح 
را که برای عده ای یک معضل روزانه اس��ت دریافته اند و آن را به 
آهسته کار کردن ساعت داخلی )بیولوژیک( بدن این افراد نسبت 

داده اند.
اکثر مردم از خوابیدن آخر هفته ها لذت می برند، اما برای برخی 
موضوع بیدار شدن و یا بلند شدن از رختخواب یک معضل روزانه 

است که گاهی زندگی آن ها را برهم می زند.
 اکنون دانشمندان به این نتیجه رسیدند که چرا عده ای از مردم 
در بیدار شدن صبح مشکل دارند. آن ها علت این معضل را، آهسته 

بودن ساعت داخلی بدن این افراد عنوان کرده اند.
ساعت داخلی بدن اکثر افراد 24 ساعته است. این یک ریتم طبیعی 

است که بر خواب و دمای بدن تأثیرگذار است، اما برای افرادی که 
دارای اختالل فازهای خواب به تأخیر افتاده هستند، تکمیل این 
چرخه بیشتر طول می کشد و آن ها ترجیح می دهند که دیرتر به 

رختخواب بروند و دیرتر بیدار شوند.
اکثر افرادی ک��ه دیروقت می خوابند، نمی توانند تا س��اعت دو یا 
س��ه صبح بخوابند و این حالت زودترین ساعتی است که آن ها به 
تختخواب می روند، همین امر بیدار شدن صبح روز بعد را دشوار 

می کند.
بسیاری از موجودات زنده، ریتم های شبانه روزی را دنبال می کنند 
که این امر یک چرخه روزانه فراهم می کند که مدیریت آن بر عهده 
ساعت داخلی بدن است. این ساعت بر خواب و بیداری تأثیرگذار 

است و دمای بدن و ترشح هورمون ها را کنترل می کند.
 محققان اظهار داش��تند، وقتی که بدن در معرض نور خورش��ید 
صبحگاهی قرار می گیرد، س��اعت بدن متوجه می شود که وقت 
بیدار شدن است. این مس��اله می تواند تحت تأثیر عوامل زیست 
محیطی مانند س��طح نور محل زندگی و یا پرواز بین منطقه های 
مختلف زمانی و یا کار کردن در شیفت های کاری شب قرار بگیرد.

 ترس��یم افق روش��ن 
ب��ا اس��تفاده بهینه از 
تمامی قابلی��ت های 
مجموع��ه، داش��تن 
روحی��ه مش��ارکتی، 
تصمیم گیری با محور 
قرار دادن س��ود برای  
جامعه و گروه و همچنین روحیه »کار را از خود دانستن« میسر می 
شود.امین منانی قائم مقام گروه صنعتی انتخاب با تأکید بر مباحث 
اصلی کار و تولید اظهارداشت: چنانچه وظیفه و عملکرد هر بخش 
و نیروی سازمانی به طور مشخص، با توجه به هدف کلی سازمانی 
و بر اساس فرایند مشخص بیان ش��ود در این صورت نظم،کیفیت، 
س��رعت و دقت کارها به طور چش��م گیری افزای��ش پیدا می کند 
 و مجموعه در کمترین زم��ان و صرف هزینه کمت��ر به بیش ترین

 به��ره وری، راندمان، رضایت مندی کارکنان و مش��تریان دس��ت 

می یابد.وی ادامه داد: اس��تفاده از نیروه��ای متخصص در بخش 
های مختلف یک فرایند، کمک شایانی برای کسب خروجی های 
مطلوب و نتایج مورد انتظار خواهدکرد. دس��تیابی کامل به نتایج 
مورد انتظار در گرو استفاده بهینه از تمامی قابلیت های مجموعه، 
داشتن روحیه کار مشارکتی، تصمیم گیری با محور قرار دادن سود 
 برای جامعه و گروه و همچنین روحیه »کار را از خود دانستن« میسر

 می شود.
منان��ی با اش��اره ب��ه اهمیت توج��ه به تولی��د مل��ی در وضعیت 
کنونی کش��ور گفت: ش��رایط اقتصادی ای��ران ایج��اب می کند 
که بیش از گذش��ته به توانمندی ه��ای داخلی توجه ش��ود، چرا 
که صنعتگ��ران زیادی در داخل کش��ور وج��ود دارند ک��ه با بهره 
 گیری از دان��ش روز و س��رمایه های انس��انی ارزش��مند فعالیت 
می کنند و عدم استفاده از دانش و پتانسیل چنین مجموعه هایی 
برای اقتصاد کش��ور مضر اس��ت.قائم مقام گ��روه صنعتی انتخاب 
در خصوص قابلیت های متع��دد در بزرگ تری��ن مجموعه تولید 

کننده لوازم خانگی کش��ور یادآورش��د: گروه انتخاب توانس��ته با 
اس��تفاده از نیروهای متخصص، ایجاد فرصت های شغلی متعدد، 
تولید محصوالت با کیفی��ت و به کارگیری آخری��ن تکنولوژی ها 
به عنوان یک��ی از پرافتخارتری��ن مجموعه ه��ای صنعتی تبدیل 
ش��ود که به گفته بسیاری از مس��ؤوالن الگوی مناس��بی در همه 
حوزه ها باش��د.وی با بیان اینکه مباحث تحقیق و توسعه در گروه 
صنعتی انتخاب از جمله موارد با اهمیت محسوب می شود، گفت: 
متخصصان ایرانی در این مجموعه با انج��ام پژوهش های متعدد 
و متداوم سعی بر پیشرفت مس��تمر گروه صنعتی انتخاب دارند و 
گروه نیز با ص��رف هزینه های زیاد راه را برای تحقیق و توس��عه باز 
 گذاشته است، این امر باعث شده در سال های اخیر شاهد پیشرفت

 چش��م گیر و افزایش کمی و کیفی در تولید محصوالت باش��یم، 
تحقیقات اخیر و زحمات بی وقفه افق روشنی را ترسیم کرده و در 
آینده نزدیک نیز شاهد اوج شکوفایی و پیشرفت در گروه صنعتی 

انتخاب خواهیم بود.

علت سخت بیدار شدن در صبح

دانشمند ارشد این مطالعه 
به ن��ام هایدی اپ��ل، گفت: 
تحقیق��ات نش��ان داده بود 
گیاه��ان چگونه ب��ه انرژی 
ش��نیداری مانند موسیقی 
واکنش نش��ان می دهند.در 
این مطالعه، کرم های حشره 
روی Arabidopsis ک��ه 
نوع��ی گی��اه گل دهن��ده و 
مرتبط با کلم و خردل است، قرار داده شدند. دانشمندان با استفاده 
از لیزر و قراردادن نوعی ماده انعکاس��ی روی برگ گیاه، توانستند 
حرکت برگ را در پاس��خ به کرم حش��ره در حال جویدن ارزیابی 
کنند. زمانی که کرم های حشره بعدها روی هر دوی این مجموعه 
گی��اه تغذیه می کردند، محقق��ان دریافتند گیاهان��ی که پیش تر 
در معرض ارتعاش��ات غذاخوردن کرم ها قرار گرفته بودند، نوعی 
ماده ای شیمیایی تولید کردند که برای بسیاری از کرم های حشره 

ناخوشایند بود.

در ادامه حوادث تلخ ناشی از مهاجرت به شیوه های غیرقانونی 
به اروپا، دو مهاجر در دریای مدیترانه کش��ته و بیش از ۳۰ تن 

نیز ناپدید شدند.
براثر غرق ش��دن قایق حامل مهاج��ران غیرقانونی در نزدیکی 
جزیره ساموی یونان، دو تن کش��ته و بیش از۳۰ مهاجر دیگر 

ناپدید شدند.
براساس گزارش گارد ساحلی یونان، دو بالگرد از نیروی هوایی 
و گارد ساحلی جزیره سامو به همراه تعدادی از شناورهای گارد 
س��احلی بعد از نجات ۱2 تن، در تالش ب��رای یافتن مهاجران 
ناپدید شده هستند. گارد س��احلی یونان همچنین 42 مهاجر 
داد و به س��احل منتقل کرد.براس��اس این گ��زارش، در هفته غیرقانونی در س��واحل جزیره خیویس را از غرق ش��دن نجات 

گذش��ته بیش از ۳۵۰ مهاجر که قصد سفر غیرقانونی به یونان 
را داشتند، دس��تگیر و به مقام های قضایی تحویل داده شدند.

هر سال با شروع تابس��تان، فعالیت های قاچاقچیان انسان به 
اروپا از جمله یونان افزایش می یابد. گرچه در تمام طول سال 
قاچاقچیان انس��ان از انتقال قربانیان خود ک��ه همانا مهاجران 
هستند، دست بر نمی دارند ولی با آغاز فصل تابستان و کاهش 
خطرات دریایی، فصل طالیی فعالیت های آنان فرا می رس��د.

در این زم��ان نیروهای امنیتی و گارد س��احلی یون��ان نیز به 
حالت آماده باش در می آیند و با همکاری نیروهای مش��ترک 
 مرزبانی اتحادیه اروپا با عنوان »فرانتکس« هر جنبده ای را زیر

 نظر دارند.

مهندس��ان دانش��گاه 
MIT نیمکت��ی ب��ه 
ن��ام Soofa طراح��ی 
و س��اخته اند که توسط 
انرژی خورشیدی قادر 
به ش��ارژ تلفن، آی پد، 
لپ تاپ و هر وسیله برقی 
است و کاربران قادرند به 
اینترنت متصل شوند.در 
نگاه اول به نظر می رسد یک نیمکت عمومی است اما آن چه موجب 
تفاوت آن با بقیه می شود اتصاالت متعدد آن است؛ سوفا به غیر از 
این که یک ایستگاه شارژ برای باتری گوشی هوشمند و وسایل دیگر 
است دارای پوششی از سلول های فتوولتائیک برای شارژ باتری ها 
با استفاده از انرژی خورشیدی است. کاربران می توانند به صورت 
بی سیم و سریع حتی در محیط های ش��لوغ شهری به شبکه ها 
متصل شوند و یا به سایت سازنده رجوع کرده و آمار استفاده از هر 

یک از نیمکت های متصل مشاهده کنند.

»لنا ن��اب« ی��ک طراح 
مرس��دس بنز است که 
به تازگی خودرویی را از 
روی خواب و رویاهایش 
ساخته است. این خودرو 
قرار است وسیله ای برای 
عاش��قان خودروه��ای 
لوکس باش��د.او چندی 
پیش طرحی بس��یار عجیب را رونمایی کرد. ای��ن طراح جوان 
 خودرویی کش��یده اس��ت که به گفته خ��ودش از دل رویاها و

 خواب هایش بیرون آمده است و البته متوجه شدن این قضیه 
زیاد هم سخت نیست زیرا تنها کافی است به عکس های آن نگاه 
کنید. این خودروی مرسدس به گفته طراحش از جنسی بسیار 
سبک ساخته شده است که شاید وزن کل خودرو را به کمتر از 
۵۰۰ کیلوگرم برساند.  این خودرو به صورت چهار نفره ساخته 
خواهد شد و سیستم حرکتی آن نیز با استفاده از مغناطیس است.

گیاهان صداى خورده  
شدن شان را مى شنوند!

کسب و کار داغ قاچاقچیان انسان در فصل گرما 

قائم مقام گروه صنعتى انتخاب:  

ترسیم افق روشن گروه صنعتى انتخاب با استفاده بهینه از تمامى قابلیت ها

 نصب نیمکت هاى شارژر
 در بوستون

مرسدس بنزى با طراحى 
رویایى

  درخشش ستاره
 بخشش و کرامت

 پانزدهمین روز از م��اه میهمانی پ��روردگار مصادف 
با می��الد امام حس��ن مجتب��ی )ع( اس��ت روزی که 
به احت��رام کرامت، بخش��ش و ج��ود آن بزرگوار روز 
اکرام نامیده شده اس��ت و اینک به یاد سیره اخالقی 
این کری��م آل طاها که اک��رام ایتام و فق��را را ارزش و 
 معنی حقیق��ی بخش��ید، عارفانه به پیش��واز این روز

 می رویم.
 امام حسن مجتبی)ع(، دومین پیشوای شیعیان جهان 
در پانزدهم رمضان سال سوم هجرت در شهر مدینه پا 
به عرصه گیتی نهاد. او نخستین فرزند امام علی)ع( و 
حضرت زهرا)س( و نخستین نواده پیامبر اسالم است. 
رس��ول اکرم)ص( با ش��نیدن کالم وحی از جبرییل، 
نام حس��ن را برای ایش��ان انتخاب کردند. کنیه امام، 
ابومحمد و به القابی چون سبط، سید، زکی و مجتبی 
مشهور بودند.  رسول اکرم)ص( همواره امام حسن)ع( 
و امام حسین)ع( را با س��ید جوانان اهل بهشت مورد 
خطاب ق��رار می دادند.امام حس��ن مجتبی)ع( هفت 
ساله بود که پیامبر اسالم)ص( جد بزرگوار خویش را از 
دست داد و پس از آن همواره از والیت پدر گرامی خود 
دفاع می کرد و در جنگ های جم��ل و صفین همراه 
ایشان بود.  پس از شهادت امام علی)ع( ایشان با توجه 
به مخالفت های معاویه و خیانت همراهان بعد از هفت 
ماه برای جلوگیری از تفرقه مجب��ور به پذیرش صلح 
ش��د.  امام مجتبی)ع( در مدت ۱۰ سال امامت خود، 
بدون داشتن هیچ گونه  امنیتی  و وجود محدودیت های 
مختلف از سوی معاویه هدایت مردم را برعهده داشت.

  امام حسن)ع( سال ها با صبر و بردباری با ارشاد مردم و 
هدایت آن ها به راه حق و دفاع از دین اسالم، به مبارزه 
پنهان با خالفت بنی امیه پرداخ��ت و به دلیل همین 
شکیبایی محبوب دل ها و مایه امید کسانی شده بود 
که وی را کریم اهل بیت می خواندند.  س��رانجام امام 
حس��ن مجتبی)ع( در بیست وهش��تم صفر سال ۵۰ 
هجری قمری به تحریک معاویه و به دست همسر خود 
جعده، مس��موم و به شهادت رس��ید و قبرستان بقیع 
میزبان پیکر مطهر این امام بزرگوار ش��د.  امام حسن 
مجتبی)ع( از جود و بخشش خاصی برخوردار بود و از 
همان دوران کودکی کرامت و رس��یدگی به ایتام را از 
پدر و جد بزرگوارش ب��ه ارث برده بود. چنانچه روایت 
اس��ت امام )ع( در طول زندگی سه مرتبه دارایی های 
خود را با فقرا و مس��تمندان تقس��یم کرده است.  در 
ایران اس��المی نیمه م��اه مبارک رمض��ان میالد امام 
حسن)ع( روز اکرام نام گذاری شده است تا به احترام 
نام این کریم اهل بیت، موجی از بخشش، اکرام ایتام 
و مستمندان با الگو پذیری از سیره اخالقی ایشان در 
جامعه به وجود آمد.    این روز بهانه ای است تا بار دیگر 
با مرور احادیث به جا مانده از امام حس��ن مجتبی)ع( 
دست ها و دل های خود را برروی هم نوعان بگشاییم:

آغاز نمودن به نیکی و بذل و بخش��ش، پیش از 
 درخواس��ت ک��ردن، از ب��زرگ تری��ن ش��رافت ها و

 بزرگی هاست.
هیچ بی نیازی بزرگ تر از عقل و هیچ فقری مانند 
جهل و هیچ وحشتی سخت تر از خودپسندی و هیچ 

عیشی لّذت بخش تر از خوش اخالقی نیست.
نزد کسی مرو، مگر آن که به بخشش او امیدوار، 
یا از قدرتش بیمناک، یا از دانشش بهره مند، یا به برکت 
و دعایش امیدوار باش��ی، یا آن که بین ت��و و او پیوند 

خویشاوندی باشد.
به خدا قس��م م��ن ت��رس از آن دارم که عذاب    
گناهکاران از ما اهل بیت دو چندان گردد و امید آن را 
دارم که نیکوکار از ما اهل بیت نیز پاداش��ش دو برابر 

باشد.
مکارم و فضایل اخالق ۱۰ چیز است:راستگویی،   
راس��تگویی در وقت س��ختی و گرفتاری، بخشش به 
سائل، خوش ُخلقی، پاداش در مقابل کارها و ابتکارات، 
پیوند با خویشان، حمایت از همس��ایه، حق شناسی 
درباره دوست و رفیق، میهمان نوازی و در رأس همه 

این ها شرم و حیاست.
همانا بیناترین دیده ها آن اس��ت که در طریق   
خیر نفوذ کند و شنواترین گوش ها آن است که پند و 
اندرز را در خود فرا گیرد و از آن س��ود برد، سالم ترین 

دل ها آن است که از شبهه ها پاک باشد.

او آمده تا نور به شب ها بخشد  
روح شرف و عشق به دنیا بخشد

او آمده تا باور وایمان و صفا    
همراه دو صد عاطفه برما بخشد

او آمده از صلح و محبت بي شک  
جاني ز وال برتن تنها بخشد

آن سید خوبان و بهشت آمده تا   
برمهر و وفا ارزش و معنا بخشد

او آمده با نام حسن در حسنش   
شوري به سرا پرده موال بخشد

او رود زاللي ست که درفصل عطش  
جود و کرم خویش به دریا بخشد

 از لطف ، کریم اهل بیت عصمت  
ما را زکرم خدا به فردا بخشد
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عکس نوشت

همه ما زمانى که بچه بودیم
 در آرزوى داشتن خانه درختى در نزدیکى 
خانه مان بودیم. براى برخى از افراد این 
مساله فقط یک آرزو باقى مانده است، اما 
بسیارى از مردم، آن را به خاطر سپرده اند. 
و براى تعداد انگشت شمارى از مردم، این 
آرزو برآورده شده است.
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